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nOTa DE aPRESEnTaÇÃO

O Anuário de Direito de São e Tomé e Príncipe é uma revista jurídica de livre 
acesso, que estará em breve disponível em linha no sítio http://anuariodireitostp.
cedis.fd.unl.pt. A sua publicação constitui um marco histórico para a comunida-
de jurídica são-tomense, e para o direito do mundo lusófono em geral, por cons-
tituir a primeira revista jurídica de São Tomé e Príncipe. Sediado em Lisboa, no 
Grupo de Investigação Direito, Lusofonia e Interculturalidade do CEDIS – Cen-
tro de I & D sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa –, o Anuário resulta de uma parceira entre o Instituto de Direito 
de Língua Portuguesa e o Instituto do Direito e Cidadania de São Tomé e Prín-
cipe.

A razão existencial do Anuário, que explica também a sua estrutura interna, 
é a de divulgar estudos doutrinários de direito são-tomense e mitigar as dificul-
dades existentes no acesso ao direito em São Tomé e Príncipe resultante da 
ineficácia de bases de dados eletrónicas legislativas e jurisprudenciais. 

Esta obra divide-se em três secções principais. A primeira, de natureza dou-
trinal, engloba artigos científicos, originais ou republicações, e textos mais cur-
tos, a que se atribuiu o nome de comentários, que se debruçam sobre temas di-
versos que partilham uma conexão com o direito de São Tomé e Príncipe ou 
com o direito de Estados de língua oficial portuguesa. Nesta edição do Anuário 
incluímos também um artigo de ciência política sobre sistemas eleitorais, dada 
a sua relevância para a compreensão das dinâmicas que animam o sistema cons-
titucional de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. Os textos seguem a grafia 
escolhida por cada autor, em alguns casos anterior e noutros posterior ao acordo 
ortográfico de 1990. Segue-se a secção de legislação, que inclui o regime jurídi-
co dos cidadãos estrangeiros em São Tomé e Príncipe. Apesar do cuidado e rigor 
colocados na sua transcrição, devem o diploma legislativo aqui publicados ser 
sempre objeto de confirmação com a publicação oficial. Na secção jurispruden-
cial são publicadas decisões judiciais proferidas em 2015, escolhidas em cola-



boração e com a autorização dos respetivos relatores, a quem presto o meu pú-
bico agradecimento. O Anuário termina com as secções Vida Académica e 
Instituto do Direito e Cidadania de São Tomé e Príncipe, em que se publicam 
relatos de eventos de natureza académica de relevo ocorridos em 2015 em São 
Tomé e Príncipe e se apresenta a associação promotora desta obra.

São devidos agradecimentos especiais ao Professor Doutor Jorge Bacelar 
Gouveia, Presidente do CEDIS e do Instituto do Direito de Língua Portuguesa, 
cujo estímulo e apoio foi decisivo para a concretização deste projeto, e à Bárba-
ra Ferreira, estudante da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 
e bolseira do CEDIS, pela criação e gestão da página da internet e pelo auxílio 
prestado na revisão do Anuário. 

Esta obra nasceu graças ao entusiasmo e à dedicação incansável do Jonas 
Gentil e do Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita, dois promissores jovens juris-
tas são-tomenses, com quem tenho a honra de partilhar a direção deste Anuário. 
A viagem começa hoje, mas estou certo que seguirá por mares calmos na sua 
companhia.

Lisboa, 1 de abril de 2016

Francisco Pereira Coutinho
Diretor do Anuário do Direito de São Tomé Príncipe

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
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a fiscalização da constitucionalidade na constituição da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe de 1990*

Jorge Bacelar gouveia**

Sumário: Capítulo I – A Garantia da Constituição em Geral: 1. A importância da defesa 
da Constituição. 2. A inconstitucionalidade dos actos jurídico-públicos. 3. Os desvalores 
dos actos inconstitucionais. 4. A responsabilidade por actos inconstitucionais. Capítulo 
II – A Fiscalização da Constitucionalidade em Especial: 5. A lógica da fiscalização da 
constitucionalidade dos actos jurídico-públicos. 6. Os principais modelos de fiscaliza-
ção da constitucionalidade. 7. A fiscalização da constitucionalidade no Direito Constitu-
cional de São Tomé e Príncipe. 8. Os traços principais do Direito Constitucional Proces-
sual de São Tomé e Príncipe. 9. A fiscalização preventiva da constitucionalidade. 10. A 
fiscalização concreta da constitucionalidade. 11. A fiscalização abstracta da constitucio-
nalidade. 12. A fiscalização da inconstitucionalidade por omissão.

nota Prévia

O presente texto, preparado no contexto do trabalho de consultoria interna-
cional solicitado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
diz respeito ao sistema de fiscalização da constitucionalidade vigente em São 
Tomé e Príncipe, destinando-se a elucidar os seus aspectos centrais, depois da 
profunda remodelação introduzida pela revisão constitucional de 2003. 

A opção tomada foi a de essencialmente considerar o tratamento constitucio-
nal deste sistema, tal como o mesmo é já protagonizado no respectivo texto 
constitucional, embora simultaneamente se tenha igualmente considerado o já 
pronto Anteprojecto de Lei do Tribunal Constitucional – de cuja elaboração 
também fomos incumbidos – que esclarece muitos outros tópicos complemen-
tares da Constituição, sendo certo, porém, que tal diploma ainda não foi aprova-
do pela Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe.

Oxalá este texto possa despertar o interesse dos são-tomenses em geral, bem 
como dos profissionais forenses e políticos em especial, pela necessidade de 
fortalecer o Estado de Direito, que será tanto mais maduro quanto mais efectivo 
for o seu sistema de fiscalização da constitucionalidade. 

Jorge Cláudio de Bacelar Gouveia
São Tomé, 15 de Dezembro de 2005

* Este texto encontra-se também publicado na revista Direito e Cidadania, VIII, 25/26, 2006/2007, pp. 101-160.
** Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Membro do Cedis – Centro de I & D 

sobre Direito e Sociedade.



caPÍTULO i
a GaRanTia Da cOnSTiTUiÇÃO EM GERaL

1. a importância da defesa da constituição

i. A preocupação com a defesa da Constituição é a outra face da constitucio-
nalidade, não já numa perspectiva normativo-sistemática, quanto numa óptica 
de protecção da Ordem Constitucional estabelecida. 

Exactamente por força da importância da defesa da Constituição, os meca-
nismos que se alinham nesse desiderato são múltiplos, podendo apresentar-se 
como1: 

–  garantias internas e garantias externas: as primeiras integrando-se dentro 
da própria Ordem Constitucional, enquanto que as outras funcionando a 
partir do exterior da Ordem Constitucional;

–  garantias gerais e garantias especiais: as primeiras tendo uma vocação 
irradiante para toda a Constituição, ao passo que as outras se limitando a 
segmentos mais específicos da Ordem Constitucional; 

–  garantias informais e garantias institucionais: as primeiras acontecendo 
pela protecção de certos valores constitucionais no comportamento dos  
governados e dos governantes, ao passo que as outras sendo específicas 
incumbências dos órgãos do poder público; 

–  garantias ordinárias e garantias extraordinárias: as primeiras ocorrendo 
na normalidade da vida do Estado, diversamente das outras, surgindo ape-
nas em momentos de crise constitucional. 

ii. Numa perspectiva tipológica, são vários os institutos que, dentro da con-
cepção geral das garantias especiais, assumem esta preocupação, tendo em vis-
ta outras tantas circunstâncias, as quais permitem observar como é vasto o mun-
do da defesa da Constituição e como é também variável a respectiva 
fenomenologia.

Sem qualquer preocupação de exaustão, cumpre assinalar a importância dos 
seguintes mecanismos de garantia especial da Constituição, que dão logo nota, 
no contexto particular em que se movem, da protecção que à mesma conferem: 

1 Sobre a problemática das garantias constitucionais em geral, v. Hans Kelsen, La garantie jurisdictionnelle 
de la Constitution, in Revue de Droit Public, 1928, pp. 221 e ss.; Jorge Miranda, Contributo para uma 
teoria da inconstitucionalidade, Lisboa, 1968, pp. 227 e ss., e Manual de Direito Constitucional, VI, 
Coimbra, 2001, pp. 45 e ss.; Carl Schmitt, La defensa de la Constitución, Madrid, 1983, pp. 27 e ss.; Klaus 
Stern, Derecho del Estado de la Republica Federal Alemana, Madrid, 1987, pp. 370 e ss.; Juan Ferrando 
Badía, Teoría de la Constitución, Valência, 1992, pp. 190 e ss.; Maria Margarida Cordeiro Mesquita, 
Direito de resistência e ordem fiscal, p. 21; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2003, pp. 885 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucio-
nal, II, Coimbra, 2005, pp. 1295 e ss. 

12 | Jorge Bacelar Gouveia



–  a perda de direitos fundamentais2: não obstante a titularidade universal dos 
direitos fundamentais, a prática de actos graves contra a Ordem Constitu-
cional pode desembocar na perda de certos direitos políticos, numa decisão 
individual e permanente, com o que se distingue dos efeitos do estado de 
excepção, figura esta que, porém, não se encontra prevista no Direito 
Constitucional São-Tomense; 

–  a proibição dos partidos políticos inconstitucionais3: a liberdade de asso-
ciação partidária, dentro das amplas fronteiras da democracia, encontra a 
barreira de um conjunto de limites que o texto constitucional levanta aos 
partidos políticos, no plano da organização interna, dos fins e dos símbo-
los, pois que “Todo o cidadão pode constituir ou participar em organiza-
ções políticas reconhecidas por lei que enquadram a participação livre e 
plural dos cidadãos na vida pública”4;

–  a proibição das associações totalitárias: a liberdade de associação em ge-
ral, tal como mais especificamente sucede em relação aos partidos polí- 
ticos, igualmente enfrenta limites inerentes aos objectivos professados, ex-
pressamente se dizendo no Direito Constitucional Português que “Não são 
consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou para-
militares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista”5;

–  o ilícito criminal político: embora a criminalização das condutas humanas 
seja a ultima ratio na defesa dos bens jurídicos mais relevantes, em certos 
casos, pela sua importância do ponto de vista da colectividade, a violação de 

2 Sobre a perda de direitos fundamentais em geral, v. Dieter-Dirk Hartmann, Verwirkung von Grundrechten, 
in Achives des Öffentlich Recht, vol. 95, 1970, pp. 567 e ss.; Klaus Stern, Derecho del Estado..., pp. 393 e 
ss., e Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, III/2, München, 1994, pp. 930 e ss.; Paulino Jac-
ques, Curso de Direito Constitucional, 9ª ed., Rio de Janeiro, 1983, p. 468; Albert Bleckmann, Staatsrecht 
II – Die grundrechte, 3ª ed., Köln, 1989, pp. 409 e ss.; Bruno Schmidt-Bleibtreu e Franz Klein, Kommentar 
zum Grundgesetz, 7ª ed., Bonn/München, 1990, pp. 388 e ss.; Konrad Hesse, Grudzüge des Verfassungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland, 17ª ed., Heidelberg, 1990, pp. 270 e ss.; Theodor Maunz e Rei-
nhold Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 29ª ed., München, 1994, pp. 150 e ss.; Peter Badura, Staatsrecht, 
2ª ed., München, 1996, p. 83.

3 Sobre a proibição dos partidos políticos em geral, v. Marc Chartier, La jurisprudence du Bundesverfassun-
gsgericht sur les partis politiques, in Essais sur les droits de l’homme en Europe, I série, Paris, 1959, 
pp. 99 e ss.; H. Maurer, Das Verbot politischer Parteien, in Achives des Öffentlich Recht, 96, 1971, pp. 203 
e ss.; Otto Bachof, O Direito Eleitoral e o Direito dos Partidos Políticos na República Federal da Alema-
nha, in Revista de Direito e Estudos Sociais, ano XXVI, nos 1, 2, 3 e 4, Janeiro-Dezembro de 1979, pp. 14 
e ss.; Klaus Von Beyme, La protección del ordinamento constitucional y del sistema democratico en la 
República Federal de Alemania, in Revista de Estúdios Políticos, nº 35, Setembro-Outubro de 1983, pp. 73 
e ss.; Klaus Stern, Derecho del Estado..., pp. 402 e ss.; Konrad Hesse, Grundzüge..., pp. 272 e ss.; Christo-
ph Degenhart, Staatsrecht I, 6ª ed., Heidelber, 1990, pp. 22 e 23; Ekkehart Stein, Staatsrecht, 12ª ed., Tü-
bingen, 1990, pp. 131, 361 e 362; Albert Bleckmann, Staatsrecht I – Staatsorganisationrecht, Köln, 1993, 
pp. 173 e ss.; Theodor Maunz e Reinhold Zippelius, Deutsches..., pp. 82 e 83; Ingo von Münch, Staatsrecht, 
5ª ed., 1, Stuttgart, 1993, pp. 109 e ss.; Dieter Grimm, Politische Parteien, in AAVV, Handbuch des Verfas-
sungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (org. de Ernst Benda, Werner Mainhofer e Hans-Jochen Vo-
gel), 2ª ed., Berlin/New York, 1994, pp. 620 e ss.; Peter Badura, Staatsrecht, pp. 189 e 190.

4 Art.º 63º, nº 1, da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe de 1990 (CSTP). 
5  Art.º 46º, nº 4, da Constituição da República Portuguesa de 1976 (CRP). 
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alguns desses bens constitucionalmente consagrados, é sancionada pela res-
ponsabilidade penal, desempenhando uma função de garantia especial da 
Constituição, valendo essa punição duplamente para os governantes – os cri-
mes de responsabilidade – e para os governados – os crimes contra o Estado6; 

–  o direito à insurreição7: mesmo considerando a função da Ordem Consti-
tucional, o direito à insurreição, no plano político-filosófico, significa a 
legitimidade da alteração dessa Ordem Constitucional na prossecução dos 
ideais de justiça, liberdade e democracia, nunca constitucionalmente pre-
visto, mas cuja importância remonta aos mais antigos debates, já na Idade 
Média, a respeito da legitimidade do poder político;

–  o direito de resistência: a despeito do monopólio do uso da força pertencer 
à autoridade pública, ninguém podendo ser (bom) juiz em causa própria, 
em certos casos admite-se o direito de resistência, constitucionalmente 
perspectivado na defesa dos valores constitucionais mais relevantes, dan-
do-se também o exemplo da Ordem Constitucional portuguesa, para a qual 
“Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direi-
tos, liberdades e garantias…”8; 

–  a objecção de consciência9: no plano das convicções subjectivas10, a con-
sagração da objecção de consciência permite filtrar certas violações da 

6 A respeito da teoria dos crimes contra o Estado, v. Rodrigo Borja, Derecho Político y Constitucional, Ci-
dade do México, 1992, pp. 180 e ss.; Klaus Stern, Derecho del Estado..., pp. 390 e ss.; Manuel Cavaleiro 
de Ferreira, Lições de Direito Penal, I, Lisboa, 1992, pp. 511 e ss. 

 Crimes que – no dizer de Germano Marques da Silva (Crimes contra a segurança do Estado, in Pólis, I, 
Lisboa, 1983, p. 1398) – “...são tradicionalmente punidos, com severidade, sobretudo quando põem em 
causa a integridade ou a segurança do Estado, fim fundamental da colectividade, e por associação os cri-
mes que afectam a organização política e os titulares do Poder”.

7 Sobre o direito à insurreição, v. Maria da Assunção Andrade Esteves, A constitucionalização do direito de 
resistência, Lisboa, 1989, pp. 142 e ss; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa anotada, 3ª ed., Coimbra, 1993, p. 167; Jorge Bacelar Gouveia, Objecção de consciência 
(direito fundamental à), in Dicionário Jurídico da Administração Pública, IV, Lisboa, 1994, p. 11.

8 Art.º 21º, primeira parte, da CRP. 
9 Sobre a objecção de consciência na CRP, v. António Leite, A religião no Direito Constitucional Português, in 

AAVV, Estudos sobre a Constituição, II, Lisboa, 1978, pp. 309 e ss.; Pedro Soares Martínez, Comentários à 
Constituição Portuguesa, Lisboa, 1978, p. 64; António Nadais, António Vitorino e Vitalino Canas, Constituição 
da República Portuguesa – texto e comentários, Lisboa, 1982, pp. 50 e 289; Isaltino Morais, José Mário F. de 
Almeida e Ricardo L. Leite Pinto, Constituição da República Portuguesa anotada e comentada, Lisboa, 1983, 
pp. 89 e 90; José Lamego, «Sociedade aberta» e liberdade de consciência, Lisboa, 1985, pp. 51 e ss., e pp. 105 
e ss.; Augusto Silva Dias, A relevância jurídico-penal das decisões de consciência, Coimbra, 1986, pp. 67 e ss.; 
J. A. Silva Soares, Objecção de consciência, in Pólis, Lisboa, 1986, pp. 735 e ss.; Soveral Martins, Estatuto do 
objector de consciência, I, Coimbra, 1987, e II, Coimbra, 1990; J. L. Pereira Coutinho, José Manuel Meirim, 
Mário Torres e Miguel Lobo Antunes, Constituição da República Portuguesa, Lisboa, 1989, pp. 80 e ss.; Jorge 
Miranda, A Concordata e a Ordem Constitucional Portuguesa, in AAVV, A Concordata de 1940 Portugal – 
Santa Sé, Lisboa, 1993, p. 79, e Manual de Direito Constitucional, 3ª ed., Coimbra, 2000, IV, pp. 417 e 418; 
J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição..., pp. 245 e 246; António Damasceno Correia, O direito 
à objecção de consciência, Lisboa, 1993, pp. 115 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Objecção de consciência..., 
pp. 175 e ss.; Jónatas Machado, Liberdade religiosa numa comunidade inclusiva, Coimbra, 1996, pp. 193 e ss.; 
Jorge de Figueiredo Dias, Dos factos de convicção aos factos de consciência: uma consideração jurídico-
-penal, in AAVV, Ab Uno ad Omnes – 75 anos da Coimbra Editora, Coimbra, 1998, pp. 671 e ss. 

10 Sobre o direito à objecção de consciência em geral, com aproximações político-filosóficas, v. Rinaldo Ber-
tolino, L’obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei, Torino, 1967; Jean-Pierre Catte-
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Constituição11, porquanto dá a faculdade ao titular de tal direito fundamen-
tal de não cumprir deveres que podem contender com valores constitucio-
nais, mesmo perante a falência de outros mecanismos de averiguação da 
inconstitucionalidade, dizendo-se na CSTP que “A liberdade de consciên-
cia, de religião e de culto é inviolável”12.

iii. Com um muito maior raio de acção, possuindo por isso uma superior 
eficácia, estão os mecanismos que funcionam como garantias gerais da Consti-
tuição, ao serem capazes de proteger todas as suas dimensões materiais e orga-
nizatórias, não se confinando a parcelas mais estreitas da Ordem Constitucional.

A doutrina tem pacificamente aceitado a existência de três institutos que cor-
respondem bem a esta protecção global da Constituição, a primeira uma garan-
tia acessória, não principal, a segunda uma garantia extraordinária, não ordi-
nária, e a terceira uma garantia exclusiva, não mista: 

a revisão constitucional: a possibilidade de rever a Constituição, por ela di-
rectamente aceite, inscreve-se, em último termo, no desejo da sua perpetuação, 
desenhando-se os limites que não podem ser galgados, sob pena de subversão da 
Ordem Constitucional13 e de já não haver revisão, mas uma qualquer outra coisa, 
como a revolução ou a ruptura constitucionais14; 

lain, L’objection de conscience, Paris, 1973; Francisco C. Palazzo, Obiezione di coscienza, in Enciclopedia 
del Diritto, XXIX, Milano, 1979, pp. 539 e ss.; Annamaria Lisitano, L’obiezione di coscienza – due possibi-
li prospettive, in Rivista Trimestrale di Diritto del Procedure Civile, 1979, pp. 1056 e ss.; John Rawls, Uma 
Teoria da Justiça, Brasília, 1981, pp. 276 e ss.; M. Costa Freitas, Consciência, in Pólis, I, Lisboa, 1983, 
pp. 1133 e ss.; José Lamego, «Sociedade aberta»..., pp. 31 e ss.; J. A. Silva Soares, Objecção de consciência, 
pp. 748 e ss.; Flora Marzano, Libertà costituzionali, obiezione di coscienza e convertibilità dell’obbligo di 
leva, Napoli, 1987, pp. 17 e ss.; Ramon Soriano, La objeción de consciencia, in Revista de Estúdios Políticos, 
nº 58, Outubro-Dezembro de 1987, pp. 61 e ss., e Las libertades públicas, Madrid, 1990, pp. 15 e ss.; Ronald 
Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, 1989, pp. 276 e ss.; Carlos S. Niño, Ética y Derechos Humanos, 
Barcelona, 1989, pp. 400 e ss.; Maria da Assunção Andrade Esteves, A constitucionalização…, pp. 139 e ss.; 
Marina Gascón Abellan, Obediencia al Derecho y objeción de consciencia, Madrid, 1990, pp. 31 e ss.; Antó-
nio Millan Garrido, La objeción de consciencia al servicio militar y prestación social sustitutiva, Madrid, 
1990; G. Suárez Pertierra, La objeción de conciencia al servicio militar en España, in Anuário de Derechos 
Humanos, nº 7, 1990, pp. 251 e ss.; Joan Oliver Araujo, La objeción de conciencia al servicio militar, Madrid, 
1993, pp. 29 e ss., e pp. 200 e ss.; Antonio Martínez Blanco, Derecho Eclesiástico del Estado, II, Madrid, 
1993, pp. 126 e ss.; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição..., p. 245; António Damasceno Cor-
reia, O direito à objecção..., pp. 17 e ss.; Guillermo Escobar Roca, La objeción de consciência en la Consti-
tución Española, Madrid, 1993, pp. 44 e ss.; Ángela Aparisi Maralles, La Revolución Norte-americana, 
Madrid, 1995, pp. 283 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Objecção de consciência…, pp. 170 e ss.

11 Como tivemos ocasião de escrever noutro lugar (Jorge Bacelar Gouveia, Objecção de consciência…, 
p. 13), “O que assinala a necessidade universal do seu reconhecimento prende-se com a própria essência 
da pessoa humana, enquanto ser dotado de livre arbítrio, capaz de se autodeterminar segundo o seu próprio 
critério de decisão. O direito à objecção de consciência permite exactamente, e em termos jurídicos, a re-
alização dessa faculdade, que se funda assim na dignidade da pessoa humana, de acordo com uma visão 
personalista do Direito”.

12 Art.º 27º, nº 1, da CSTP.
13 Cfr. os arts. 151º e ss. da CSTP.
14 No plano funcional, a revisão constitucional também se particulariza em nome de três funções que lhe são 

assinaladas: (i) uma função de adequação do texto constitucional à realidade constitucional; (ii) uma fun-
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–  o estado de excepção constitucional: a ocorrência de situações dramáticas 
de perturbação da Ordem Constitucional, obrigando a tomar medidas mui-
to drásticas que interrompem largas parcelas dessa mesma Ordem Consti-
tucional, alinham-se numa preocupação pela sua protecção última, não 
obstante o aparente paradoxo de que para defender a Constituição é preciso 
suspendê-la e modificá-la substancialmente15; 

–  a fiscalização da constitucionalidade: a adopção de instrumentos funcio-
nalmente aptos à verificação das situações de violação da Constituição, 
levados a cabo no âmbito de competências específicas que apenas têm esse 
fito, é o sinal mais forte da confirmação do objectivo de defesa da Ordem 
Constitucional, o que vem a acontecer com a fiscalização da constituciona-
lidade16. 

2. a inconstitucionalidade dos actos jurídico-públicos

i. Do ponto de vista sistemático, a garantia da Constituição joga-se na posi-
ção que ela exerce de cume da Ordem Jurídica, tal acarretando uma relação de 
desconformidade por parte de todos os restantes actos jurídico-públicos que à 
mesma desobedeçam, devendo-lhe antes estrito acatamento.

É esta relação de desconformidade que se designa por inconstitucionalidade, 
o mesmo é dizer, a verificação de uma discrepância entre a Constituição e o acto 
jurídico-público que com ela é desconforme, tal pressupondo, com base num 
raciocínio comparativo, um juízo multiforme assim decomposto17: 

–  a Constituição como parâmetro de constitucionalidade, nas suas normas e 
princípios pertinentes; 

–  o acto jurídico-público como objecto do exame de constitucionalidade, em 
todas as suas vertentes; 

ção de aperfeiçoamento do texto constitucional, num sentido já técnico e não tanto político; e (iii) uma 
função de garantia da própria continuidade da ordem constitucional. Cfr. Pedro de Vega, La reforma cons-
titucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1995, pp. 67 e ss.

15 Cfr. o art.º 19º, nº 1, da CSTP. 
16 Cfr. os arts. 145º e ss. da CSTP.
17 Sobre o conceito de inconstitucionalidade em geral, v. João Maria Tello de Magalhães Collaço, Ensaio 

sobre a inconstitucionalidade das leis no Direito Português, Coimbra, 1915, pp. 119 e ss.; Hans Kelsen, 
La garantie…, pp. 197 e ss., e Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, 1984, pp. 367 e ss.; Carlos Espo-
sito, La validità delle leggi, Milano, 1964; Jorge Miranda, Contributo…, pp. 11 e ss., e Manual…, VI, 
pp. 7 e ss.; Franco Modugno, L’invalidità della legge, Milano, 1970; Miguel Galvão Teles, Direito Cons-
titucional Português vigente, Lisboa, 1970, pp. 88 e ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, Direito Constitucional 
– Introdução à Teoria da Constituição, Braga, 1979, p. 369, e O valor jurídico do acto inconstitucional, I, 
Lisboa, 1988, pp. 11 e ss.; Marcello Caetano, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, I, 
6ª ed., Coimbra, 1989, pp. 344 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo do acto inconstitucional, 
Lisboa, 1992, pp. 18 e ss., e Manual de Direito Constitucional, II, pp. 1302 e ss. 
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–  uma relação de discrepância dispositiva, ocorrendo uma contradição nos 
sentidos normativos que em ambos os elementos se obtêm;

–  uma contradição que se apresente como constitucionalmente relevante, 
depurados outros aspectos hermeneuticamente pertinentes, mas não para o 
apuramento da relação de inconstitucionalidade. 

ii. Correspondendo a um juízo de desconformidade, a inconstitucionalidade 
acaba por ser se filiar, sendo uma sua espécie, no mundo muito mais vasto dos 
actos antijurídicos ou da antijuridicidade, em que se assinala uma relação de 
desconformidade de uma certa realidade por referência a um parâmetro de juri-
dicidade.

Só que esse é sempre um juízo jurídico-hermenêutico, não tanto um mero 
juízo de facto ou mesmo um juízo de valor: 

–  não se trata de uma relação naturalística de incompatibilidade de facto, 
pois é uma relação depurada pelo filtro da Ordem Constitucional na sua 
acepção normativa;

–  não se trata de uma relação de violação de valores que não sejam jurídico- 
-constitucionalmente relevantes, mesmo que se aceite a deficiência da  
Ordem Constitucional na positivação desses valores.

Em ambos os casos, a relação de inconstitucionalidade é devidamente  
mediatizada por um padrão jurídico-positivo de constitucionalidade, com tudo 
quanto isso implica. 

iii. Esta definição de inconstitucionalidade permite ainda ir mais longe na 
sua devida dissociação de relações afins que com ela se não confundem: 

–  a relação de constitucionalidade: é o seu simétrico, pois que nela não se 
regista qualquer violação do parâmetro de constitucionalidade; 

–  a relação de ilegalidade: é também uma relação de conflito, mas desta 
feita entre um padrão de legalidade – não de constitucionalidade – e um 
acto jurídico-público com ele desconforme; 

–  a relação de ilicitude: é ainda uma relação de desconformidade, mas nor-
malmente associada à violação geral de um parâmetro de juridicidade per-
petrada por um acto jurídico-privado, e não por um acto jurídico-público. 

iV. A inconstitucionalidade é tudo menos uma verificação singular, tal a 
imensidão de modalidades por que a mesma se desdobra, em nome de outros 
tantos critérios aplicáveis18:

18 Com os vários critérios de classificação da inconstitucionalidade, v. Miguel Galvão Teles, Direito Consti-
tucional…, p. 89; Marcelo Rebelo de Sousa, Direito Constitucional…, pp. 369 e ss., Direito Constitucio-
nal I – Relatório, Lisboa, 1986, p. 46, e O valor…, I, pp. 139 e ss., e pp. 187 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, 
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–  a realidade constitucional infringida: inconstitucionalidade explícita e in-
constitucionalidade implícita, conforme a violação seja de norma ou de 
princípio constitucional; 

–  a estrutura do acto inconstitucional: inconstitucionalidade por acção e 
inconstitucionalidade por omissão, conforme a violação da Constituição 
se faça positiva ou negativamente, ou seja, fazendo-se um acto contra a 
Constituição ou não se fazendo um acto constitucionalmente devido; 

–  o elemento ou o pressuposto do acto viciado: inconstitucionalidade mate-
rial, orgânica, formal e procedimental, conforme a parcela da estrutura do 
acto inconstitucional que se encontra em desconformidade com a Consti-
tuição; 

–  a extensão da inconstitucionalidade: inconstitucionalidade total e incons-
titucionalidade parcial, conforme a violação da Constituição represente a 
totalidade do acto ou apenas uma sua parte; 

–  o momento da verificação da inconstitucionalidade: inconstitucionalidade 
originária e inconstitucionalidade superveniente, conforme a violação da 
Constituição seja congénita do acto inconstitucional ou surja posterior-
mente, por alteração do parâmetro de constitucionalidade, tendo durante 
algum tempo o acto sido constitucional e, mais tarde, se tornado inconsti-
tucional; 

–  o momento da vigência do padrão aferidor da inconstitucionalidade: 
inconstitucionalidade presente e inconstitucionalidade pretérita, confor-
me a verificação do juízo da inconstitucionalidade aconteça no presente ou 
já tenha acontecido em relação a parâmetro constitucional anterior; 

–  a relação principal ou acessória por referência ao padrão de constitucio-
nalidade: inconstitucionalidade antecedente e inconstitucionalidade con-
sequente, conforme a inconstitucionalidade ocorra numa relação principal 
com a Constituição ou apareça quando há um acto ou fonte, de que se  
dependa, que é primeiramente inconstitucional, sendo o acto e a fonte aces-
sórios também inconstitucionais. 

V. A inconstitucionalidade só se afigura verdadeiramente operativa quan-
do confrontada com as consequências que o Direito Constitucional organiza 
para a hipótese desse incumprimento, com incidência em dois níveis, numa 
dimensão sancionatória que comporta por força do princípio da constituciona-
lidade19: 

O valor positivo…, pp. 23 e 24, e Ensinar Direito Constitucional, Coimbra, 2003, pp. 430 e 431; Jorge 
Miranda, Manual…, VI, pp. 33 e ss. 

19 Quanto ao Direito sancionatório, que aqui encontra uma das suas múltiplas aplicações, Hans Kelsen, Teo-
ria Pura…, pp. 162 e ss., e Teoria Geral do Direito e do Estado, 3ª ed., São Paulo, 2000, pp. 71 e ss.; 
Marcelo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 19 e ss.
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–  a desvalorização dos actos jurídicos inconstitucionais; e
–  a responsabilização dos autores de tais actos.

E a importância desta matéria é tão significativa que já no tempo do Estado 
Romano da Antiguidade Clássica era bem conhecida a classificação que teoriza-
va várias categorias de normas jurídicas precisamente na sua relação com a 
existência de normas secundárias de tipo sancionatório: 

a) a lex imperfecta – desprovida de sanção;
b) a lex minus quam perfecta – assistida de sanções para os infractores, mas 

o acto antijurídico permanecia válido;
c) a lex perfecta – assistida da invalidade do acto antijurídico;
d) a lex maius quam perfecta – que cumulava a invalidade do acto antijurídi-

co com outro tipo de sanções20. 

3. Os desvalores dos actos inconstitucionais

i. Uma das vertentes fundamentais do princípio da constitucionalidade – 
que, na leitura do princípio do Estado de Direito, determina a primazia da Cons-
tituição sobre o restante Direito – é a desvalorização dos actos jurídico-públicos 
que lhe sejam desconformes, ou seja, a decretação do “desaparecimento” desses 
mesmos actos ao indignamente atentarem contra a Constituição21, podendo ser 
definidos como as consequências jurídicas negativas da inconstitucionalidade 
intrínseca de um acto jurídico-público22.

O resultado prático da desvalorização dos actos inconstitucionais – por ou-
tras palavras, os desvalores ou os valores negativos dos actos inconstitucionais 

20 Quanto aos contornos e importância desta classificação, v. João de Castro Mendes, História do Direito 
Romano, Lisboa, 1958, pp. 342 e ss., e Introdução ao Estudo do Direito, Lisboa, 1984, p. 81; Miguel Re-
ale, Lições Preliminares de Direito, 10ª ed., Coimbra, 1982, pp. 126 e ss.; J. Baptista Machado, Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, 1983, pp. 95 e 96; Jorge Bacelar Gouveia, O valor posi-
tivo…, p. 20; José de Oliveira Ascensão, O Direito – Introdução e Teoria Geral, 13ª ed., Coimbra, 2005, 
p. 126. 

21 Sobre a teoria da invalidade dos actos jurídico-públicos inconstitucionais, v. Gaetano Azzariti, 
L’invaliditá della legge per motivi di forma e di sostanza, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 
1951, pp. 114 e ss.; Miguel Galvão Teles, Eficácia dos tratados na ordem jurídica portuguesa – condi-
ções, termos e limites, in Ciência e Técnica Fiscal, nº 106, 1967, pp. 24 e ss., Direito Constitucional…, 
pp. 101 e ss., e Inconstitucionalidade pretérita, in AAVV, Nos Dez Anos da Constituição, Lisboa, 1986, 
p. 327; Marcelo Rebelo de Sousa, Direito Constitucional…, pp. 391 e ss., e O valor…, I, pp. 103 e ss.; 
Hans Kelsen, Teoria Pura…, pp. 374 e ss., e L’Illecito dello Stato, Roma, 1988, pp. 10 e ss.; Rui 
Medeiros, Valores jurídicos negativos da lei inconstitucional, in O Direito, 1989, III, pp. 496 e ss.; 
Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo…, pp. 17 e ss.; Jorge Miranda, Manual…, VI, pp. 84 e ss.; J. J. 
Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria..., pp. 946 e ss.; José de Oliveira Ascensão, O Direi-
to…, pp. 297 e ss.

22 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo…, p. 28. 
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– determina a selecção de uma consequência negativa para a subsistência jurídi-
ca do acto jurídico-público inconstitucional, tendo a Teoria Geral do Direito, 
que é globalmente pertinente, evidenciando as seguintes modalidades, confor-
me a gravidade do vício que lhe dá causa, não sendo possível conceber uma 
única graduação na depreciação provocada pela inconstitucionalidade intrín- 
seca23: 

–  a inexistência: é o desvalor mais grave e ocorre sempre que a inconstitucio-
nalidade, sendo de tal modo grosseira, impede a própria qualificação do 
acto em questão em relação ao tipo constitucional para que tivera sido ide-
alizado, nem sequer havendo qualquer acto jurídico-público, mas apenas, e 
quando muito, uma sua aparência; e

–  a invalidade: é a modalidade geral, que também se pode obter por exclusão 
de partes, e corresponde à consequência da inconstitucionalidade intrínse-
ca que, não sendo suficientemente forte para suscitar a inexistência, ainda 
assim consiste na incapacidade de o acto jurídico-público, sendo existente, 
produzir os efeitos para que fora concebido, subdividindo-se esta, por seu 
turno, na nulidade e na anulabilidade.

Diferentemente dos casos anteriores, tendo em comum a verificação da 
inconstitucionalidade intrínseca de um acto jurídico-público, a irregularida-
de atinge os autores desse mesmo acto, sobre eles fazendo abater consequên-
cias negativas24, mas não belisca a validade do acto jurídico-público prati-
cado, estando em causa uma inconstitucionalidade intrínseca de menor 
gravidade, devendo ela ser excluída do elenco de desvalores dos actos incons-
titucionais25.

23 Quanto ao desvalor dos negócios jurídicos à luz do Direito Civil, v. Raul Ventura, Valor jurídico do casa-
mento, Lisboa, 1951, pp. 5 e ss.; José Dias Marques, Teoria Geral do Direito Civil, II, Coimbra, 1959, pp. 
217 e ss.; Manuel Domingues de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, II, Coimbra, 1960, pp. 413 
e ss.; Paulo Cunha, Teoria Geral do Direito Civil, Lisboa, 1961/62, pp. 236 e ss.; João de Castro Mendes, 
Teoria Geral do Direito Civil, II, Lisboa, 1978, pp. 298 e ss.; Luís Carvalho Fernandes, Teoria Geral do 
Direito Civil, II, Lisboa, 1983, pp. 475 e ss.; Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 
3ª ed., Coimbra, 1985, pp. 608 e ss.; António Menezes Cordeiro, Teoria Geral do Direito Civil, II, Lisboa, 
1987, pp. 347 e ss., e Tratado de Direito Civil Português, vol. I, t. I, 2ª ed., Coimbra, 2000, pp. 639 e ss.; 
Ana Paula Ribeiro, Das invalidades atípicas – esboço de uma teoria geral, Lisboa, 1993, pp. 13 e ss.; José 
de Oliveira Ascensão, O Direito…, pp. 75 e ss.

24  Sobre a irregularidade dos actos jurídico-públicos inconstitucionais, ainda que com diversas formulações 
e concepções, v. Miguel Galvão Teles, Direito Constitucional…, p. 105; Marcelo Rebelo de Sousa, O va-
lor…, I, p. 275; Rui Medeiros, Valores jurídicos negativos…, p. 495; Jorge Bacelar Gouveia, O valor po-
sitivo…, pp. 30 e ss.; Jorge Miranda, Manual…, VI, p. 89; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional 
e Teoria…, p. 956. 

25 Sobre o desvalor dos actos administrativos ilegais no âmbito do Direito Administrativo, v. Rogério 
Ehrhardt Soares, Direito Público e sociedade técnica, Coimbra, 1969, pp. 229 e ss., e Acto administrativo, 
in Pólis, I, Lisboa, 1983, p. 104; Afonso Rodrigues Queiró, Lições de Direito Administrativo, I, Coimbra, 
1976, pp. 511 e 512; Marcello Caetano, Princípios fundamentais do Direito Administrativo, Coimbra, 
1978, pp. 181 e ss., e Manual de Direito Administrativo, I, 10ª ed., Coimbra, 1991, pp. 491 e ss.; José 
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O mesmo se diga da ineficácia, por vezes associada aos desvalores ou valo-
res negativos dos actos inconstitucionais (ou aos actos antijurídicos em geral), 
que não é exactamente um desvalor, na medida em que corresponde à impro- 
dutividade de um acto jurídico-público inconstitucional por razões externas, 
normalmente ligadas a anomalias que ocorrem na fase da eficácia, como, por 
exemplo, a que decorre da violação do dever de publicidade, previsto no  
art.º 76º, nº 2, da CSTP26.

ii. Por mais surpreendente que isso seja, nem sempre a consequência da 
inconstitucionalidade, sob o ponto de vista do acto jurídico-público pratica- 
do, é a da sua desvalorização, podendo dar-se o caso de nada de mal lhe acon-
tecer27. 

Assim é com o valor positivo do acto inconstitucional, o qual significa a 
ausência de quaisquer consequências jurídicas negativas da inconstitucionalida-
de intrínseca e menor de um acto jurídico-público, ficando deste modo reserva-
da para um conjunto delimitado de situações, em que aquela inconstitucionali-
dade intrínseca, por ser de pouca monta, não suscita os graves problemas de 
qualificação constitucional de um acto jurídico-público28. 

É uma situação muito rara porque contraria toda a força do princípio da 
constitucionalidade, que assenta na prevalência formal e substancial da Cons-
tituição. 

Para que isso seja aceite, é preciso que irrompam razões suficientemente 
fortes para competir com as razões da desvalorização como resultado da prática 
de inconstitucionalidades. 

Duas podem ser as vias da consagração circunstancial das situações de valor 
positivo do acto jurídico-público inconstitucional, tal como a figura é excepcio-
nalmente desenhada no Direito Constitucional Português29: 

–  a consagração substantiva; e 
–  a consagração adjectiva. 

Manuel Sérvulo Correia, Noções de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1982, pp. 350 e ss.; Mário Esteves 
de Oliveira, Direito Administrativo, I, Coimbra, 1984, pp. 533 e ss.; Diogo Freitas do Amaral, Direito 
Administrativo, III, Lisboa, 1988, pp. 285 e ss.; Rui Medeiros, Valores jurídicos negativos…, p. 490. 

26 Com esta explicação, que acolhemos, Marcelo Rebelo de Sousa (Valor…, I, p. 275), dizendo que “Se a 
figura da irregularidade é marginal relativamente ao cerne da nossa investigação, mas tem que ver com a 
reacção constitucional em face de vícios do acto inconstitucional relativamente aos seus pressupostos e 
elementos, já a figura da ineficácia se encontra completamente distinta do plano do desvalor do acto  
inconstitucional, correspondendo à paralisia dos respectivos efeitos devido a actos ou a factos jurídicos 
que lhe são exteriores e posteriores”. 

27 Quanto à construção deste conceito, v., por todos, Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo…, pp. 17 e ss., 
e pp. 401 e ss. 

28 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo..., p. 17. 
29 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo..., p. 24. 
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A consagração substantiva consiste no facto de a CRP, ponderando os diver-
sos interesses e valores em presença, entender ser melhor a subsistência de um 
acto inconstitucional – não o desvalorizando, mesmo sendo inconstitucional – a 
fulminá-lo com um valor negativo, considerando esses outros valores episodica-
mente mais fortes do que o valor da defesa da Constituição. 

O grande exemplo a assinalar é o de certos tratados internacionais orgânica 
ou formalmente inconstitucionais30, no condicionalismo descrito pela CSTP, de-
vendo “…ser regularmente ratificados…” e “…desde que tais normas sejam 
aplicadas na Ordem Jurídica da outra parte, salvo se tal inconstitucionalidade 
resultar de violação de uma disposição fundamental”31. 

A consagração adjectiva exemplifica-se por todos aqueles casos em que, não 
obstante a prática de actos jurídico-públicos inconstitucionais, os mesmos não 
sejam judicialmente sindicáveis, mostrando-se o juízo da desvalorização por 
inconstitucionalidade na prática inoperacional, hipótese que, contudo e sob pena 
da total subversão da Ordem Constitucional, só deve ser admitida em situações 
de violação menos grave da Constituição. 

Estão nestas condições os actos jurídico-públicos intrinsecamente inconsti-
tucionais que não possam ser objecto de fiscalização da constitucionalidade, 
mas em relação aos quais não haja a cominação específica de um desvalor de 
inexistência (que dispensa aquela fiscalização), como é o que se passa com os 
actos políticos e os actos judiciais não normativos32.

iii. A explicitação do regime dos diversos desvalores que o Direito Consti-
tucional São-Tomense admite não é tarefa fácil porque são escassos os índices 
ordenadores que se extraem das respectivas fontes. 

Em relação à inexistência, curiosamente a CSTP não deixa margem para 
dúvidas, ao considerar razões organizatórias que determinam a imposição desse 
mais grave desvalor: 

30 Quanto aos contornos da difícil hermenêutica deste preceito constitucional, embora com contributos desi-
guais no desenvolvimento e nas posições assumidas, v. Pedro Soares Martínez, Comentários..., pp. 287 e 
288; André Gonçalves Pereira, O Direito Internacional na Constituição Portuguesa, in AAVV, Estudos 
sobre a Constituição, I, Lisboa, 1977, p. 43; Nuno Bessa Lopes, A Constituição e o Direito Internacional, 
Vila do Conde, 1979, p. 100; Maria Isabel Jalles, Implicações jurídico-constitucionais da adesão de Por-
tugal às Comunidades Europeias – alguns aspectos, Lisboa, 1980, pp. 97 e ss.; João Mota de Campos, 
As relações da Ordem Jurídica Portuguesa com o Direito Internacional e o Direito Comunitário à luz  
da revisão constitucional de 1982, Lisboa, 1985, pp. 131 e ss.; Albino de Azevedo Soares, Lições de Di-
reito Internacional Público, 3ª ed., Coimbra, 1988, pp. 159 e 160; Marcelo Rebelo de Sousa, O valor..., I, 
pp. 273 e ss.; Rui Medeiros, Valores jurídicos negativos…, p. 542; Jorge Bacelar Gouveia, O valor positi-
vo..., pp. 43 e ss., e Manual de Direito Internacional Público, 2ª ed., Coimbra, 2004, pp. 401 e ss.; J. J. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição..., pp. 998 e ss.; Eduardo Correia Baptista, Direito Inter-
nacional Público, I, Lisboa, 1998, pp. 459 e ss.; Jorge Miranda, Curso de Direito Internacional Público, 
2ª ed., Lisboa, 2004, pp. 169 e ss. 

31 Art.º 144º, nº 2, in fine, da CSTP. 
32 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo…, pp. 39 e ss., e pp. 41 e ss. 
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–  a ausência de promulgação de certos actos legislativos estaduais33; ou
–  a não audição prévia de parecer vinculativo do Conselho de Estado ou o 

desrespeito de certos limites constitucionalmente impostos em relação ao 
acto de dissolução da Assembleia Nacional34. 

Não se pode pensar que por aqui se quedam os casos de inexistência dos 
actos jurídico-públicos inconstitucionais, outros casos havendo, sendo portanto 
de alargar o conceito aos vícios materiais: quando assumirem uma gravidade tal 
que ponha em causa a qualificação mínima de um acto jurídico-público naquilo 
que de mais elementar lhe exige o Ordenamento Constitucional. 

Na falta de uma definição constitucional, cabe à doutrina e à jurisprudên- 
cia a respectiva definição, num trabalho que se tem constantemente aprofun-
dado35. 

iV. Fora estes casos, o regime geral é o da invalidade, até tal qualificação de 
desvalor derivando da própria formulação inicial do princípio da constituciona-
lidade, ao dizer a CSTP que “A República de São Tomé e Príncipe é um Estado 
de Direito Democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana”36, 
do qual assim se deduzindo que a desconformidade implica a invalidade do 
respectivo acto como orientação geral. 

Mas nenhuma outra consideração expressa e directa se encontra na qualifica-
ção da consequência que se abate sobre um acto jurídico-público inconstitucio-
nal. É, pois, razão para perguntar: dentro da dualidade que caracteriza a invali-
dade, a nulidade e a anulabilidade, qual delas é considerada prevalecente, sendo 
certo que várias têm sido as opiniões expendidas37? 

Estamos em crer que o regime aplicável não se apresenta com a pureza de 
qualquer uma das duas qualificações da nulidade e da anulabilidade, pelo que se 
justifica referir a edificação de um regime de invalidade mista, com sinais que 

33 Cfr. o art.º 83º, nº 3, da CSTP.
34 Cfr. o art.º 103º, nos 1 e 3, da CSTP.
35 V. a lista de exemplos apresentada por Marcelo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 162 e ss.
36 Art.º 6º, nº 1, da CSTP. 
37 Eis, pois, um assunto que tem sido já discutido pela doutrina portuguesa, com diversas tomadas de posição: 
 –  Marcelo Rebelo de Sousa (O valor…, I, pp. 230 e ss.), fazendo radicar o regime fundamental na nulida-

de, não deixa de frisar a existência de elementos que tornariam essa nulidade uma “nulidade atípica”, 
ainda que antes já tenha defendido a simples nulidade (Direito Constitucional…, p. 391);

 –  Rui Medeiros (Valores jurídicos negativos…, pp. 496 e ss.) defende a anulabilidade como regra e a nu-
lidade como excepção; 

 –  Jorge Miranda (Manual…, VI, p. 95) refere a existência de uma nulidade sui generis, pois que “…a 
inconstitucionalidade está submetida a um regime multifacetado, que reflecte o papel de diferentes prin-
cípios e institutos e a variedade das situações da vida” (p. 93); 

 –  J. J. Gomes Canotilho (Direito Constitucional e Teoria…, pp. 952 e ss.) apenas defende a aplicação da 
nulidade, não da anulabilidade;

 –  José de oliveira ascensão (O Direito…, pp. 298 e 299) opina no sentido de conferir carácter geral à 
nulidade, sendo a anulabilidade de rara verificação. 
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advêm daquelas duas categorias, embora predominando mais elementos da  
nulidade do que da anulabilidade: 

–  da nulidade: a possibilidade de poder ser invocada a todo o tempo, a im-
possibilidade de ser sanada por acto confirmativo ou de caducar pelo  
decurso do tempo, e a oficiosidade no seu conhecimento pelo tribunal, 
mesmo que as partes não a invoquem;

–  da anulabilidade: a restrita legitimidade pública na respectiva invocação 
judicial em sede de fiscalização abstracta, embora seja ampla na fiscaliza-
ção concreta, além do carácter suspensivo do desvalor, que só opera depois 
de declarado pelo tribunal, carecendo dessa declaração, assumindo-se esta 
intervenção como constitutiva. 

Nalgumas das características comuns à nulidade e à anulabilidade, o Direito 
Constitucional de São Tomé e Príncipe introduz desvios, em nome das suas 
singularidades, pelo que se pode falar que existe um regime misto de nulidade e 
anulabilidade, com traços de atipicidade, os quais consistem na possibilidade 
de a retroactividade da decretação da invalidade, comum àquelas duas modali-
dades, ser limitada em nome de valores ou interesses que vão competir com o da 
prevalência da Constituição38.

4. a responsabilidade por actos inconstitucionais

i. A outra vertente da defesa da Constituição é a da responsabilidade jurídi-
ca pela prática de actos inconstitucionais, ou seja, a aplicação de consequências 
jurídicas negativas que se abatem sobre os autores dos actos que se mostrem 
anti-constitucionais. 

A responsabilidade jurídica é eixo fundamental a considerar no Direito 
Sancionatório e reflecte a aplicação de consequências desfavoráveis que recaem, 
não já sobre o acto jurídico ilícito, mas sobre o autor desse mesmo acto, com 
dois propósitos fundamentais39: 

–  numa perspectiva cumulativa, a acrescer à consequência que já se infligiu 
sobre o acto ilícito e que determinou a sua desvalorização; 

38 Com esta opinião para o Direito Constitucional Português, embora apenas aceitando a nulidade atípica, e 
não uma invalidade mista atípica, Marcelo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 257 e ss., em nome de outros 
interesses públicos diversos (p. 257): “Todos estes interesses públicos cedem perante o interesse público 
cimeiro da salvaguarda do princípio da constitucionalidade – do que advém a opção pela nulidade como 
forma de invalidade do acto inconstitucional – mas, ainda assim, a Constituição não deixa de os tutelar 
minimamente, introduzindo atenuações ou desvios à nulidade típica, ou seja, consagrando uma atipicidade 
evidente”.

39 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Internacional…, pp. 628 e 629.
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–  numa perspectiva disjuntiva, na medida em que a desvalorização do acto 
jurídico nem sempre é operativa, sobretudo para enfrentar actos materiais 
entretanto praticados. 

ii. Esta responsabilidade, por seu lado, apresenta-se sob diversas vestes, 
em função dos ramos do Direito que com ela têm mais trabalhado, podendo 
ser40: 

–  a responsabilidade penal: a aplicação de penas de prisão por ter havido 
comportamentos que configuram crimes; 

–  a responsabilidade contra-ordenacional: a aplicação de penas pecuniárias, 
com a designação de coimas, bem como outras sanções acessórias, num 
ilícito de natureza administrativa, que se traduz numa contra-ordenação; 

–  a responsabilidade financeira: a imposição de sanções, reintegratórias ou 
punitivas, como reacção à violação de deveres financeiros;

–  a responsabilidade civil: a aplicação de um dever de indemnizar – em 
espécie ou em dinheiro – para reparação dos danos que tenham sido come-
tidos; 

–  a responsabilidade disciplinar: a aplicação de sanções contra as pessoas 
que subordinadamente se inscrevam numa relação jurídico-laboral, perten-
cendo a infracção cometida a esse âmbito;

–  a responsabilidade política: a aplicação de actos de censura e de substitui-
ção dos titulares de órgãos que sejam politicamente dependentes quanto à 
sua subsistência.

iii. Segundo a óptica específica que é dada pelo Direito Constitucional, 
interessa desenvolver as categorias de responsabilidade que lhe são peculiar-
mente aplicáveis em ordem à defesa da Constituição. 

Os instrumentos fundamentais são essencialmente três: 
–  a responsabilidade política; 
–  a responsabilidade civil;
–  a responsabilidade criminal.

Para este mesmo sentido expressamente aponta a CSTP: “Os titulares de  
órgãos de poder político respondem política, civil e criminalmente pelas acções 
e omissões que pratiquem no exercício das suas funções”41.

As outras categorias de responsabilidade, ainda que igualmente se apli-
quem ao Direito Constitucional, não oferecem nele suficientes singularidades, 
não cabendo assim analisar a responsabilidade contra-ordenacional, a respon-

40 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Internacional…, p. 629.
41 Art.º 74º, nº 2, da CSTP. 

A fiscalização da constitucionalidade na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe de 1990 | 25



sabilidade financeira ou a responsabilidade disciplinar, pelo escasso interesse 
prático da primeira e em face do facto de os autores dos actos jurídico-públi-
cos aqui estudados normalmente não se inserirem numa relação disciplinar, 
ficando a responsabilidade financeira compreensivelmente para o estudo do 
Direito Financeiro. 

iV. A responsabilidade política é um mecanismo bi-direccional, pois que se 
presta à concretização de duas perspectivas distintas que se acumulam, sob o 
enfoque comum de uma relação fiduciária que deve caracterizar o sistema polí-
tico e os seus órgãos integrantes. 

De um modo geral, com o semipresidencialismo no sistema de governo na-
cional, as relações de confiança política, sendo aplicáveis por institutos de fisca-
lização política, servem para substituir os programas e os governantes que os 
protagonizam. 

É tudo isso que fica bem claro nas moções que a Assembleia Nacional pode 
aprovar sobre o Governo, assim como isso é verdade pelo poder atribuído a 
outros órgãos – é o caso do Presidente da República relativamente à Assembleia 
da República e ao Governo – de interferirem na subsistência dos respectivos 
mandatos. 

A dimensão da constitucionalidade igualmente aflora em alguns dos seus 
mecanismos que se alinham com essas preocupações: 

–  a dissolução da Assembleia Nacional, decretada pelo Presidente da Repú-
blica, com o fundamento de haver “…crise institucional grave que impeça 
o seu normal funcionamento…”42, serve para fazer cessar a legislatura, 
marcando-se novas eleições, tendo por base a prática de actos inconstitu-
cionais ou anomalias no seu funcionamento;

–  a demissão do Governo, na sequência de moções parlamentares, de censu-
ra, de confiança e de rejeição do programa de governo, sendo do foro da 
confiança política, pode do mesmo modo incluir considerações de incons-
titucionalidade43. 

Decerto que o mecanismo mais explícito de afirmação da responsabilidade 
política diz respeito à faculdade presidencial de demissão do Governo, invocan-
do-se a perturbação da normalidade institucional, a qual pode cessar pela demis-
são do Governo: “…o Presidente da República só pode demitir o Governo quan-
do tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições 
democráticas, ouvido o Conselho de Estado”44.

42 Cfr. o art.º 103º, nº 1, da CSTP.
43 Cfr. o art.º 117º, nº 1, da CSTP.
44 Art.º 117º, nº 2, da CSTP. 
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Este acto de demissão governamental, ao contrário do que poderia parecer, 
não configura um acto político de cariz presidencial inteiramente avesso à sua 
regulação jurídica, devendo frisar-se a existência de algumas normas constitu-
cionais que o regulam, fixando-lhe “limites constitucionais heterónomos”45 
evidentes: 

–  no plano factual, o exercício desta competência fica adstrito a um juízo de 
verificação de determinada ocorrência; 

–  no plano procedimental, é obrigatória a intervenção do Conselho de Esta-
do, o qual tem competência consultiva obrigatória – mas não vinculativa 
– quanto à intenção apresentada pelo Presidente da República de demitir o 
Governo; 

–  no plano formal, o acto presidencial de demissão assume a forma de decre-
to e é obrigatoriamente publicado no Diário da República46.

V. A responsabilidade civil implica que o ilícito da inconstitucionalidade 
tenha uma resposta no plano de uma sanção compensatória, através da atribui-
ção de uma soma em dinheiro ou da entrega de um bem que exerça uma função 
substitutiva do dano perpetrado. 

Eis um caso em que a CSTP podia ser isso mais longe, consagrando um prin-
cípio geral de responsabilidade civil, nos seguintes termos: “Todo o cidadão tem 
direito a ser indemnizado por danos causados pelas acções ilegais e lesivas dos 
seus direitos e interesses legítimos, quer dos órgãos estatais, organizações so-
ciais ou quer dos funcionários públicos”47. 

A verificação da responsabilidade civil pela prática de actos jurídi- 
co-públicos inconstitucionais, dada a abrangência deste princípio geral,  
pode acontecer em relação a qualquer tipo de acto jurídico-público, perante  
a respectiva indistinção. É assim que esta responsabilidade civil atinge to- 
dos os actos jurídico-públicos, sem esquecer os próprios actos jurisdicio-

45 J. J. Gomes Canotilho, Governo, in Dicionário Jurídico da Administração Pública,V, Lisboa, 1993, pp. 29 
e 30.

46 Sobre esta particular modalidade de demissão governamental, v. Isaltino A. Morais, José Mário Ferreira de 
Almeida e Ricardo L. Leite Pinto, Constituição..., pp. 388 e 389, e O sistema de governo semipresidencial 
– o caso português, Lisboa, 1984, pp. 105 e ss.; Jorge Miranda, Governo (órgão de), in Pólis, III, Lisboa, 
1985, pp. 93 e 94; André Gonçalves Pereira, Direito Público Comparado – o sistema de governo semi-
-presidencial, Lisboa, 1984, pp. 35 e 73 e ss., e O semipresidencialismo em Portugal, Lisboa, 1984, pp. 11 
e 12, e pp. 58 e ss.; Francisco Lucas Pires, Teoria da Constituição de 1976 – a transição dualista, Lisboa, 
1988, pp. 320 e ss., e O sistema de governo: sua dinâmica, in AAVV, Portugal – o Sistema Político-
-Constitucional, Lisboa, 1989, pp. 297 e 298; Alfredo Barroso e José Vicente de Bragança, O Presidente 
da República: função e poderes, in AAVV, Portugal – o Sistema Político-Constitucional, Lisboa, 1989, 
p. 337; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Os poderes do Presidente da República, Coimbra, 1991, 
p. 51, e pp. 75 e ss., Fundamentos da Constituição, Coimbra, 1991, pp. 204, 211, 213 e 214, e Constitui-
ção..., pp. 766 e ss.; J. J. Gomes Canotilho, Governo, pp. 29 e 30.

47 Art.º 61º da CSTP. 
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nais48, pois nem mesmo os tribunais, não obstante a sua posição de último 
baluarte na defesa da Constituição, se encontram inibidos de violar a Ordem 
Constitucional. 

Por outra parte, a inconstitucionalidade não resulta automaticamente em res-
ponsabilidade civil, mas apenas surge na medida em que haja a verificação de 
danos, patrimoniais e não patrimoniais, não elimináveis nos termos da desva- 
lorização dos actos inconstitucionais praticados, e desde que se registem os  
demais pressupostos da responsabilidade civil. 

Vi. A responsabilidade penal relaciona-se com a incriminação de certas 
condutas inconstitucionais, perante a gravidade das suas repercussões sobre a 
Ordem Constitucional.

É assim que o Código Penal isola alguns actos inconstitucionais que, pela 
sua gravidade, são considerados tipos criminais, com tudo quanto isso signifi-
ca no plano deste Direito Sancionatório mais severo, ainda que bastante des-
fasado da realidade político-democrática do Estado de São Tomé e Príncipe de 
hoje. 

caPÍTULO ii
a FiScaLiZaÇÃO Da cOnSTiTUciOnaLiDaDE

EM ESPEciaL

5.  a lógica da fiscalização da constitucionalidade dos actos jurídico-públi-
cos

i. A defesa da Constituição – ou, mais genericamente, do Direito Constitu-
cional – igualmente assenta numa vertente de normalidade, que possa desenro-
lar-se na regularidade do quotidiano das instituições jurídico-públicas.

Trata-se da fiscalização da constitucionalidade dos actos do poder público, 
que consiste na adopção de mecanismos destinados a averiguar da conformida-
de desses actos com a Constituição, aplicando as devidas consequências no caso 
de virem a ser descobertas situações de conflito constitucional49. 

48 Sobre a responsabilidade civil por actos jurisdicionais em geral, v. Guido Santiago Tawil, La responsabi-
lidad del Estado y de los magistrados y funcionários judiciales por el mal funcionamento de la Adminis-
tración de Justicia, 2ª ed., Buenos Aires, 1993, pp. 13 e ss. 

49 Quanto à fiscalização da constitucionalidade em geral, v. Hans Kelsen, Teoria Pura…, pp. 367 e ss.; Jorge 
Bacelar Gouveia, O regime profissional do pessoal paramédico constante do Decreto-Lei nº 320/99 e a 
Constituição Portuguesa, in O Direito, ano 132º (2000), III-IV, pp. 526 e ss., O Decreto-Lei nº 40/2001 e 
a Constituição Portuguesa, in Novos Estudos de Direito Público, II, Lisboa, 2002, pp. 194 e ss., e Manual 
de Direito Constitucional, II, pp. 1320 e ss.; Jorge Miranda, Manual…, VI, pp. 48 e ss.
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ii. O quadro teorético global da fiscalização da constitucionalidade permite 
vislumbrar as diversas possibilidades que se colocam na arrumação das inter-
venções possíveis, com base noutros tantos critérios50:

–  a natureza do órgão fiscalizador: fiscalização política e fiscalização juris-
dicional, conforme o órgão autor do controlo tenha uma ou outra natureza, 
sendo ainda de sub-diferenciar entre a fiscalização política comum e a fis-
calização política especializada e entre a fiscalização jurisdicional comum 
e a fiscalização jurisdicional especializada51; 

–  o número de órgãos intervenientes: fiscalização singular e fiscalização 
plural, conforme o número singular ou plural dos órgãos encarregados de 
desenvolver a fiscalização da constitucionalidade;

–  o tipo e a extensão dos actos sindicáveis: fiscalização por acção e fiscali-
zação por omissão, de todos ou de parte dos actos jurídico-públicos, con-
forme a fiscalização tenha por objecto actos praticados ou omissões juridi-
camente relevantes, naquele caso a abrangência da fiscalização podendo 
incluir todos os actos possíveis ou apenas uma sua parte, maior ou menor; 

–  o momento do controlo: fiscalização preventiva e fiscalização sucessiva, 
conforme o seu momento aconteça ainda durante o procedimento de elabo-
ração da fonte fiscalizanda ou posteriormente, já quando a mesma tenha 
sido publicada;

–  a via processual seguida: fiscalização principal e fiscalização incidental, 
conforme o processo de fiscalização o seja a título próprio ou surja enxer-
tado num outro processo, aparecendo como um seu incidente, de entre  
outros incidentes processuais possíveis; 

–  a forma processual escolhida: fiscalização por via de acção e fiscalização 
por via de excepção, conforme a actividade de fiscalização seja o objectivo 
do processo iniciado ou apareça como pressuposto ou condição prévia de 
intervenção final do tribunal, na sua qualidade de excepção processual pre-
viamente solucionada, devendo neste caso ser resolvido antes da resolução 
da questão material;

–  os interesses processuais prevalecentes: fiscalização subjectiva e fiscaliza-
ção objectiva, conforme se pretenda, através do processo de fiscalização, 
defender a Constituição chegando à protecção da colectividade ou chegan-
do a posições individuais; 

–  as circunstâncias envolventes do controlo: fiscalização abstracta e fisca-
lização concreta, conforme a fiscalização surja a propósito da aplicação 

50 Relativamente a estes critérios gerais de classificação da fiscalização da constitucionalidade, v. Marcelo 
Rebelo de Sousa, Direito Constitucional…, pp. 373 e ss.; Marcello Caetano, Manual de Ciência Políti-
ca…, I, pp. 346 e 347; Jorge Miranda, Manual…, VI, pp. 50 e ss.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Consti-
tucional…, pp. 895 e ss. 

51 Cfr. Marcelo Rebelo de Sousa, Direito Constitucional…, pp. 373 e 374.
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do Direito a uma situação da vida num tribunal ou a fiscalização se situe 
num exame da constitucionalidade desligado da sua eventual aplicação a 
situações da vida, fiscalização da constitucionalidade que assume os con-
tornos gerais ou em tese, sem interessar saber se está o acto sob análise a 
ser aplicado a alguém ou a alguma coisa; 

–  o tipo de decisões a proferir: fiscalização declarativa e fiscalização 
constitutiva, conforme as decisões apenas certifiquem o que já existia ou 
as decisões reelaborem a realidade constitucional pré-existente à inter-
venção fiscalizadora. 

6. Os principais modelos de fiscalização da constitucionalidade

i. A positivação do controlo da constitucionalidade dos actos jurídico-públi-
cos nem sempre se mostra unívoca, pois que a apreciação de outras tantas expe-
riências, históricas ou comparadas, possibilita a cristalização de alguns dos sis-
temas mais importantes, que assim acabaram por erigir-se a modelos de 
fiscalização da constitucionalidade52:

–  a fiscalização judicial difusa ou modelo norte-americano;
–  a fiscalização judicial concentrada ou modelo austríaco; 
–  a fiscalização política ou modelo francês. 

ii. A fiscalização judicial difusa da constitucionalidade teve a sua origem 
no Direito Constitucional Norte-americano, com o nome de “judicial review”, 
apresentando-se como um esquema pelo qual se procede à averiguação da  
conformidade dos actos jurídico-públicos com a Constituição nos seguintes 
termos:

–  o poder de fiscalização atribuído a todos os órgãos judiciais;
–  a possibilidade de recurso para o mais alto tribunal com jurisdição no caso 

em apreço;
–  a desaplicação no caso concreto da norma considerada inconstitucional.

iii. A fiscalização judicial concentrada da constitucionalidade é proveniente 
do Direito Constitucional Austríaco, tendo sido consagrada na Constituição da 
Áustria de 1 de Outubro de 1920, em cuja elaboração teve um papel decisivo o 
grande juspublicista austríaco Hans Kelsen, doutrinariamente defendendo este 
modelo, em 1931, no célebre opúsculo Wer soll der Hüter des Verfassung sein?, 

52 Quanto aos diversos modelos de fiscalização da constitucionalidade em geral, v. Marcelo Rebelo de Sousa, 
Direito Constitucional…, pp. 373 e ss.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 895 
e ss.; Jorge Miranda, Manual…, VI, pp. 100 e ss.
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veementemente contestando o pensamento de carl scHmitt e propugnando a 
entrega da fiscalização da constitucionalidade àquele órgão judicial53.

Tal como o modelo americano, o modelo austríaco assenta na intervenção do 
poder judicial, operando-se assim um controlo que é efectivado segundo os di-
tames próprios da jurisdição como entidade dotada de um modo próprio de agir, 
com as características inerentes à actuação do poder jurisdicional. 

Diferentemente do modelo americano, este modelo austríaco singulariza-se 
por atribuir o poder de averiguar da conformidade dos actos em relação à Cons-
tituição a uma só instância jurisdicional, um Tribunal Constitucional, jurisdição 
especializada e de nível único.

O acesso à intervenção de controlo da constitucionalidade levado a cabo pelo 
Tribunal Constitucional, dentro deste modelo, ocorre através dos processos ju-
diciais em qualquer tribunal, devendo estes suspender-se até que o Tribunal 
Constitucional decida cada dúvida suscitada, não podendo cada tribunal a quo 
pronunciar-se sobre a existência de inconstitucionalidades, antes devendo espe-
rar por aquele veredicto. 

iV. A fiscalização política da constitucionalidade, contrariamente a qual-
quer um dos modelos anteriores, é protagonizada por órgãos de feição político- 
-legislativa, com características diversas daquelas que singularizam o poder ju-
risdicional, desenvolvidas em ambiente desfavorável à sua afirmação, em 
grande medida por reacção à experiência liberal de conotação do poder jurisdi-
cional com o Ancien Régime, em parte por causa de uma concepção mecanicista 
de separação orgânico-funcional de poderes reinante no Continente Europeu do 
século XIX. 

A concretização deste modelo de fiscalização política pode apresentar-se sob 
duas perspectivas:

–  a fiscalização política por um órgão comum: é o caso de a fiscalização ser 
desempenhada por um órgão constitucional já existente, que exerce outras 
competências constitucionais, tendo sido essa a experiência liberal na  
Europa e tendo sido também essa, noutros pressupostos, a experiência dos 
Estados socialistas;

–  a fiscalização política por órgão específico: é o caso do Direito Constitu-
cional Francês, tanto na IV República com o Comité Constitucional como 
na actual V República com o Conselho Constitucional, aí se registando que 
o poder de controlo da constitucionalidade se defere a um órgão especial-
mente competente para o efeito, mas que não tem as características ineren-
tes à judicatura.

53 Cfr. Hans Kelsen, Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, 1995, pp. 3 e ss. Cfr. também 
Hans Kelsen, Jurisdição Constitucional, São Paulo, 2003, pp. 5 e ss.
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Este foi também um tema essencial na Teoria do Direito Constitucional que 
alimentou a polémica entre carl scHmitt e Hans Kelsen, que aquele iniciou 
defendendo, em 1931, ao contrário deste, um modelo de fiscalização política 
por órgão comum54, absolutamente descrendo da possibilidade de essa activida-
de poder ser jurisdicional, devendo antes caber, no contexto da Constituição de 
Weimar em que se pronunciou, ao Chefe de Estado, ideias expressas no seu livro 
Der Hüter der Verfassung55.

Neste seu trabalho, carl scHmitt contrapunha vários importantes argumen-
tos: só a fiscalização política podia agir preventivamente, tendo a fiscalização 
judicial a desvantagem da intervenção apenas ex post factum; só a fiscalização 
política podia apresentar-se genericamente aplicável, e não ficar sujeita a uma 
indagação concreta, no âmbito de um processo judicial necessariamente cir-
cunstancial. 

Daí que tivesse chegado à conclusão de que a figura fundamental de defesa 
da Constituição, de entre as opções de ser o Presidente ou o Chanceler, só podia 
ser o Presidente porque com legitimidade plebiscitária, popularmente reconhe-
cida, ao passo que o Chanceler apenas radicaria numa legitimidade parlamentar- 
-partidária.

V. Eis uma polémica que hoje, com o aprofundamento do Estado de Direito 
na efectividade da tutela jurisdicional do Direito Constitucional, deixou de fazer 
sentido. 

Ninguém pode defender que seja viável um modelo político de fiscalização 
da constitucionalidade, sendo certo que os países que tradicionalmente o desen-
volveram – como tem sido, por exemplo, a França – o têm corrigido no sentido 
de o aproximar, o mais possível, como já sucede, do modelo judicial. 

Já a opção entre a fiscalização judicial difusa e a fiscalização judicial con-
centrada se afigura livre, dentro das exigências do princípio do Estado de Direi-
to, embora a escolha não se possa dissociar de outros elementos, como o sistema 
jurídico e a força do poder judicial. 

7.  a fiscalização da constitucionalidade no Direito constitucional de São 
Tomé e Príncipe

i. Imediatamente antes de observarmos o regime atual em matéria de fis-
calização da constitucionalidade, importa assinalar o percurso que se fez, des-

54 Quanto a esta polémica fundadora da fiscalização da constitucionalidade na Europa, v. José Manuel Car-
doso da Costa, Algumas reflexões em torno da justiça constitucional, in AAVV, Perspectivas do Direito no 
início do século XXI, Coimbra, 1999, pp. 114 e ss.

55 Cfr. Carl Schmitt, La defensa…, pp. 1 e ss.

32 | Jorge Bacelar Gouveia



de que São Tomé e Príncipe alcançou a independência em 12 de Julho de 
1975. 

Pelas suas características distintas, cumpre recortar três períodos, descontan-
do o momento actual: 

–  o período da I República, de inspiração soviética: abrange o texto consti-
tucional de 1975, marcado pelo modelo da fiscalização política, de teor 
parlamentar, fiscalização política porque os tribunais, integrados no poder 
judicial, eram exteriores à actividade de fiscalização da constitucionalida-
de, e fiscalização parlamentar porque a indagação a respeito da conformi-
dade das leis para com a Constituição incumbia ao Parlamento, em diver-
sos matizes; 

–  o período da II República, na vigência da Constituição de 1990 até à revi-
são de 2003: trouxe a inovação da fiscalização judicial difusa da constitu-
cionalidade, sob a influência do modelo americano, mas essencialmente 
manteve o sistema de fiscalização política final a cargo da Assembleia Na-
cional, pelo que o sistema misto adoptado, político e judicial, pendia deci-
sivamente para o lado parlamentar, dado este órgão ter a última palavra;

–  o período da II República, na vigência da Constituição de 1990, depois da 
revisão de 2003: é o sistema atual que mais se enquadra nas exigências do 
Estado de Direito, em que só existe uma fiscalização jurisdicional, mas 
com a participação combinada de diversas instâncias judiciais. 

ii. A fiscalização da constitucionalidade que actualmente vigora no sistema 
constitucional são-tomense corresponde a um sistema misto, nele se incorpo-
rando elementos oriundos dos principais modelos que tivemos ocasião de suma-
riamente descrever, não parecendo forte qualquer lastro no plano histórico- 
-constitucional. 

Em contrapartida, importa desde já arredar do sistema vigente a presença de 
quaisquer elementos próprios da fiscalização política da constitucionalidade, 
em qualquer das suas modalidades, porque as entidades que levam a cabo esse 
controlo são sempre pertença do poder jurisdicional.

iii. O sistema de fiscalização da constitucionalidade em São Tomé e Prín-
cipe, de acordo com a CSTP, é um sistema jurisdicional, com intervenção de 
uma pluralidade instâncias judiciais, cobrindo grande parte dos actos jurídico- 
-públicos: 

–  é um sistema jurisdicional, e não político, porque esta tarefa está cometida 
a órgãos de soberania que se inserem nos tribunais; 

–  é um sistema difuso e concentrado porque a intervenção de fiscalização é 
atribuída tanto aos tribunais em geral como especificamente ao Tribunal 
Constitucional, ainda que este tendo a última palavra; 

A fiscalização da constitucionalidade na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe de 1990 | 33



–  é um sistema preventivo e sucessivo porque a fiscalização incide tanto  
no procedimento de elaboração de certos actos jurídico-públicos como 
fundamentalmente depois de os actos jurídico-públicos estarem concluí-
dos; 

–  é um sistema de fiscalização da inconstitucionalidade por acção e por 
omissão porque fiscaliza a inconstitucionalidade que se traduz na violação 
da Constituição tanto por acção como por omissão.

Nesta sede geral e introdutória, é de sublinhar as linhas essenciais do regime 
de fiscalização da constitucionalidade que a CSTP consagrou. 

iV. Do ponto de vista da protecção da Ordem Constitucional, ou também 
designado, na esteira da respectiva expressão francesa, por “bloco da constitu-
cionalidade”, a fiscalização da constitucionalidade assume-se como total, pois 
que tudo o que ali se integra – os princípios e as normas constitucionais – serve 
de parâmetro aferidor do respectivo juízo jurisdicional. 

Que assim é, confirma-o a presença de vários preceitos constitucionais, que 
unanimemente apontam no sentido da coincidência do parâmetro da constitu-
cionalidade com o bloco da constitucionalidade: 

–  a formulação do princípio da constitucionalidade: “São inconstitucionais 
as normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela 
consignados”56;

–  a faculdade atribuída aos tribunais em geral de poderem proceder à fiscali-
zação da constitucionalidade: “Nos feitos submetidos a julgamento não 
podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constitui-
ção ou os princípios nela consignados”57; 

–  a faculdade atribuída ao Tribunal Constitucional de efectivar uma especial 
fiscalização da constitucionalidade: “Compete ao Tribunal Constitucional 
apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade, nos termos dos artigos 
144º e seguintes”58. 

Não se julgue que esta seria uma solução óbvia porque nem sempre se reali-
za, como é desejável, a exacta sobreposição do parâmetro de constitucionalida-
de com o bloco da constitucionalidade. 

V. Na perspectiva dos actos jurídico-públicos que se submetem à fiscaliza-
ção da constitucionalidade, a opção da CSTP alinha-se com a preocupação 

56 Art.º 144º, nº 1, da CSTP.
57 Art.º 129º, nº 1, da CSTP. 
58 Art.º 133º, nº 1, da CSTP. 
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de fazer exercer esse exame sobre as fontes normativas em geral59, o que se 
depreende não apenas do enunciado do princípio da constitucionalida- 
de60 como essencialmente da definição de inconstitucionalidade, a qual se 
prende com o facto de haver “normas que infrinjam o disposto na Consti- 
tuição…”61, ideia repetida na identificação dos tipos de fiscalização suces-
siva62.

Esta delimitação do objecto geral de fiscalização da constitucionalidade, não 
pensando agora nas singularidades que alguns dos seus tipos suscitam, não é 
ainda suficientemente cristalina a respeito das diversas fontes jurídico-normati-
vas, obviamente infraconstitucionais, que são susceptíveis de um exame de 
constitucionalidade, sendo de referir a necessidade de não ser possível apenas 
trabalhar com o simples conceito de norma em sentido clássico, ao significar um 
critério geral e abstracto de decisão.

A preocupação tem sido a de alargar a possibilidade da fiscalização da cons-
titucionalidade, procurando, como diz o Tribunal Constitucional de Portugal, 
“…um conceito funcionalmente adequado ao sistema de fiscalização da consti-
tucionalidade (…) e consonante com a sua justificação e sentido”63.

Em termos práticos, esse alargamento conceptual permite acolher critérios 
de decisão que não configurem normas jurídicas: “…onde, porém, um acto de 
poder público for mais do que isso, e contiver uma regra de conduta para os 
particulares ou para a Administração ou um critério de decisão para esta última 
ou para o juiz, aí estaremos perante um acto “normativo”, cujas injunções ficam 
sujeitas ao controlo de constitucionalidade”64.

Vi. A lista de actos e fontes que podem submeter-se ao juízo da constitu-
cionalidade apresenta-se bastante lata, incluindo fontes intencionais e fontes 
espontâneas de Direito, inserindo actos de Direito Público e actos de Direito 
Privado, englobando actos classicamente normativos e actos individuais e con-
cretos na sua expressão de poder público, numa dupla perspectiva de serem 
actos normativos, ora em sentido material, ora em sentido funcional, que assim 
se exemplificam65: 

59 Quanto ao recorte do objecto de fiscalização da constitucionalidade, a partir do conceito de norma, 
v. Guilherme da Fonseca e Inês Domingos, Breviário de Direito Processual Constitucional, 2ª ed., Coim-
bra, 2002, pp. 25 e ss.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 932 e ss.; Jorge Mi-
randa, Manual…, VI, pp. 154 e ss.

60 Cfr. o art.º 3º, nº 3, da CRP.
61 Art.º 144º, nº 1, da CRP. 
62 Cfr. os arts. 147º e ss. da CSTP. 
63 Cfr. o Ac. nº 26/85 do Tribunal Constitucional Português. 
64 Cfr. Guilherme da Fonseca e Inês Domingos, Breviário…, p. 26.
65  Cfr. a listagem de J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 935 e ss.; Guilherme da 

Fonseca e Inês Domingos, Breviário…, pp. 30 e 31. 
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–  os actos jurídico-públicos normativos, sem qualquer exclusão, tanto inter-
nos como internacionais, e nos internos tanto estaduais como regionais e 
locais, neles se incluindo os actos políticos normativos, como as resolu-
ções parlamentares de não ratificação dos decretos-leis ou de aprovação do 
Regimento da Assembleia Nacional, assim como os actos jurisdicionais, 
como as decisões de tribunais arbitrais que aprovam o regulamento do res-
pectivo tribunal; 

–  os actos jurídico-públicos não normativos, mas na condição de serem 
expressão legislativa do poder público, neles se incluindo as leis-medida e 
as leis individuais e concretas; 

–  as fontes normativas espontâneas, como os costumes em geral, internacio-
nais e internos, e nestes os gerais, os regionais e os locais; 

–  as fontes normativas privadas, como as convenções colectivas de trabalho 
ou as normas internas de entidades privadas. 

Vii. Ainda assim, a delimitação do objecto da fiscalização da constituciona-
lidade que define o sistema são-tomense permite ver que nem todos os actos que 
possam ser inconstitucionais se submetem àquele exame, concluindo-se que 
este sistema não é globalmente protector da efectividade da Constituição, algu-
mas dessas omissões, em todo o caso, podendo ser minoradas por outras vias, 
sendo de referir estes casos em que não é possível aplicar um qualquer tipo de 
fiscalização da constitucionalidade66, todos eles explicáveis por não serem actos 
jurídico-públicos normativos: 

–  os actos políticos, sem carácter normativo, ainda que todos eles devam 
obediência à CSTP, por força do princípio da constitucionalidade; 

–  os actos administrativos, sem carácter normativo, igualmente submetidos 
ao império da CSTP, sem possibilidade de serem sindicados; 

–  os actos jurisdicionais, sem carácter normativo, ainda sujeitos à efectivida-
de da CSTP, que também subordina os tribunais na sua actividade confor-
madora. 

Caso particularmente mais complexo é o da demarcação dos actos jurisdicio-
nais que se submetem à fiscalização da constitucionalidade, até porque no seio 

66 Não obstante os sucessivos alargamentos que o conceito de norma no sistema de fiscalização da 
constitucionalidade tem beneficiado, dos quais dá conta Rui Medeiros (A força expansiva do conceito 
de norma no sistema português de fiscalização concentrada da constitucionalidade, in AAVV, Estudos 
de Homenagem ao Prof. Doutor Armando M. Marques Guedes, Lisboa, 2004, pp. 183 e ss.), tanto no 
plano das normas implícitas e virtuais como em sede de inconstitucionalidade por omissão, concluindo 
que “O alargamento do objecto do controlo da constitucionalidade constitui, por fim, um argumento 
adicional no sentido da ausência de justificação para a introdução, no sistema português de justiça cons-
titucional, do instituto do recurso de amparo ou da queixa constitucional contra decisões jurisdicionais” 
(p. 202). 
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da fiscalização concreta para a CSTP esse resultado é aparentemente contraditó-
rio, ao expressamente admitir-se que “Cabe recurso para o Tribunal Constitucio-
nal das decisões dos tribunais…”67.

A exclusão das decisões dos tribunais significa sempre que a intervenção do 
sistema de fiscalização da constitucionalidade pretende surpreender o parâme-
tro normativo utilizado68, e não o entendimento que certo juiz formulou acerca 
da sua conformidade com a CSTP, ainda que nalguns casos as decisões jurisdi-
cionais possam ser em si mesmo sindicadas pelo sistema judicial na medida em 
que se apresentem como autónomos critérios materiais de decisão69: 

–  no caso da interpretação que tenha sido dada pelos tribunais a respeito de 
disposições constitucionais, distorcendo o seu sentido constitucional, 
como tantas vezes sucede na fiscalização concreta; 

–  no caso do preenchimento de lacunas feito pelos tribunais, na verificação 
da ausência de uma norma aplicável e previamente elaborada, caso em 
que a decisão jurisdicional é circunstancialmente normativa, sendo logo de 
seguida aplicativa dessa mesma decisão;

–  no caso em que os tribunais assumem poderes normativos que não têm, 
indo para além da mera interpretação das normas existentes, num 
problema que pode ser de constitucionalidade orgânica e material da  
decisão. 

Viii. O resultado nefasto da ausência, nestes casos, de um mecanismo de 
fiscalização da constitucionalidade, contrariando a ideia de que a CSTP preten-
de detectar todas as situações em que a sua violação ocorra, pode ser bastante 
suavizado porque se erguem mecanismos que, a seu modo, contribuem, ainda 
que indirectamente, para a defesa da Constituição: 

–  no caso dos actos administrativos não normativos, o parâmetro de consti-
tucionalidade deve encontrar-se presente, como parcela do princípio global 
da juridicidade, que insufla todo o contencioso administrativo, a quem está 
deferida a actividade de verificação da legalidade, em sentido amplo, da 
actuação administrativa pública, incluindo a que se expressa nos actos  
administrativos; 

67 Art.º 149º, nº 1, proémio, da CSTP. 
68 Como referem Guilherme da Fonseca e Inês Domingos (Breviário…, p. 29), “…o contencioso da consti-

tucionalidade é sempre de normas em que se fundam as decisões recorridas e não um contencioso de deci-
sões…”.

69 Do Tribunal Constitucional Português, cfr. os seguintes arestos: Ac. nº 605/94, de 9 de Junho, Ac. 
nº 282/95, de 7 de Junho, Ac. nº 521/95, de 28 de Setembro, Ac. nº 585/95, de 7 de Novembro, Ac.  
nº 20/96, de 16 de Janeiro, Ac. nº 179/96, de 8 de Fevereiro, Ac. nº 338/98, de 12 de Maio, Ac. nº 397/98, 
de 2 de Junho, Ac. nº 507/99, de 21 de Setembro, Ac. nº 561/99, de 20 de Otuburo, Ac. nº 562/99, de 20 de 
Outubro, Ac. nº 593/99, de 27 de Outubro, Ac. nº 604/99, de 9 de Novembro, e Ac. nº 167/2000, de 22 de 
Março, todos do Tribunal Constitucional. 
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–  no caso dos actos jurisdicionais não normativos, o parâmetro da constitu-
cionalidade não pode também ser arredado da fiscalização que os tribunais 
superiores podem realizar sobre os actos dos tribunais inferiores, uma vez 
que os tribunais, como qualquer órgão de soberania, estão sujeitos ao dever 
de respeito pela Constituição, apenas não havendo aqui a peculiaridade da 
fiscalização da constitucionalidade, mas ao mesmo resultado se chegando 
se nos lembrarmos de que o parâmetro dos recursos jurisdicionais em geral 
integra a necessidade de as decisões dos tribunais não poderem violar a lei, 
“lei” em sentido amplo e obviamente incluindo nessa acepção a própria 
CSTP. 

Já o caso dos actos políticos não normativos se afigura mais complexo por-
que não existe, a seu respeito, nenhum outro mecanismo cumulativo de afe- 
rição da sua juridicidade, como o contencioso administrativo ou os recursos 
jurisdicionais. 

Embora verberando a lamentável existência de zonas de insindicabilidade 
constitucional, violadoras da efectividade da CSTP, perante o facto de tais  
actos não poderem ser objecto de processos de fiscalização da constitucionali-
dade com vista à respectiva eliminação da Ordem Jurídica, é sempre possível 
chegar a esse mesmo resultado pela construção de desvalores jurídicos que, 
com o objectivo da respectiva decretação, não careçam de uma intervenção 
necessária por parte dos órgãos jurisdicionais, como pode suceder com a ine-
xistência. 

iX. Os órgãos que intervêm na fiscalização da constitucionalidade, dentro 
da sua inserção geral na judicatura, são de variada índole, em razão de outros 
tantos critérios de classificação. 

Todos eles têm de comum o facto de integrarem os tribunais como órgãos de 
soberania, nas suas diversas ramificações, sendo independentes e imparciais, de 
acordo com o estatuto de inamovibilidade e de irresponsabilidade dos respecti-
vos titulares, os magistrados judiciais. 

Tem sido discutido até que ponto o sistema são-tomense de fiscalização da 
constitucionalidade é apenas protagonizado pelos tribunais ou se pode, além 
disso, ser desenvolvido por outras estruturas que, à luz da CSTP, se aproxi-
mam do universo da função jurisdicional: os tribunais arbitrais e os julgados 
de paz. 

Na medida em que estas estruturas exercem uma competência jurisdicional 
delegada pela CSTP, implicitamente lhes é conferida a competência de fiscali-
zação da constitucionalidade, havendo ainda um outro argumento funcional, 
que reside na circunstância de, a não ser assim, a fiscalização jamais poderia ser 
exercida porque aqueles tribunais produzem decisões insusceptíveis de recurso, 
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dessa forma se impossibilitando que os tribunais formais, a intervir depois, pu-
dessem alguma vez efectuar um exame de constitucionalidade. 

Com uma importância mais teórica do que prática, está a discussão a res-
peito de saber se a fiscalização da constitucionalidade, além dos tribunais, 
pode ainda ser posta em prática por outros órgãos de soberania ou, em geral, 
pelos órgãos que exercem uma função política de controlo, parcela da função 
política.

A resposta reside não tanto na possibilidade de a actuação dos diversos  
órgãos de controlo se fazer à luz de uma preocupação pela defesa da constitucio-
nalidade, como da legalidade em geral, quanto na capacidade para se agir em 
conformidade, invalidando os actos inconstitucionais. 

Ora, parece que o sistema constitucional são-tomense reserva a intervenção 
invalidatória para os órgãos jurisdicionais, o que não exclui que os órgãos de 
fiscalização política afectem a vigência dos actos por serem inconstitucionais 
que estejam submetidos ao respectivo raio de fiscalização, até com a possibili-
dade de decretarem a sua revogação por razões de inconstitucionalidade: mas tal 
facto não é suficiente para os integrar no sistema de fiscalização da constitucio-
nalidade, que está gizado apenas com tribunais e com decisões de força de caso 
julgado. 

Claro que os mecanismos de fiscalização política, sobretudo os parlamenta-
res, também têm razão de ser, podendo até ser mais efectivos sob certos pontos 
de vista, mas não se confundem com o sistema de fiscalização da constituciona-
lidade, que é matricialmente jurisdicional. 

X. A título transitório, todas as competências do Tribunal Constitucional, 
mormente as de fiscalização da constitucionalidade, são atribuídas ao Supremo 
Tribunal de Justiça, para o efeito a CSTP estabelecendo algumas disposições 
transitórias70.

Enquanto durar essa situação – que fica dependente da instalação legal do 
Tribunal Constitucional, sendo missão do Anteprojecto de Lei do Tribunal 
Constitucional (ALTC) apenas a configuração organizatória e funcional deste 
órgão judicial, mas não decidindo a sua criação concreta – é o Supremo Tribunal 
de Justiça que exerce as respectivas competências, sendo alargado na sua com-
posição a cinco membros: três juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Jus-
tiça, um juiz eleito pela Assembleia Nacional e um juiz nomeado pelo Presiden-
te da República.

70 Cfr. os arts. 156º e 157º da CSTP.
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8.  Os traços principais do Direito constitucional Processual de São Tomé e 
Príncipe

i. Definido o enquadramento geral do sistema são-tomense de fiscalização 
da constitucionalidade, cumpre observar os traços principais que informam essa 
parcela do Direito Constitucional de São Tomé e Príncipe, que também servirá 
de pórtico ao estudo específico dos tipos de fiscalização da constitucionalidade 
que o mesmo comporta. 

Esta é, de resto, uma tarefa bastante facilitada por o ALTC, ora proposto, ter 
alinhado disposições que são comuns a tais tipos de fiscalização, disposições 
que se assumem, assim, com uma inequívoca vocação geral71. 

Neste momento de visão geral do Direito Constitucional Processual São- 
-Tomense, cumpre dar atenção a três temas, que depois serão aplicados, mesmo 
com especialidades, a propósito de cada um dos tipos de fiscalização da consti-
tucionalidade:

–  os princípios processuais; 
–  as fases processuais; e 
–  a natureza do processo constitucional. 

ii. Tendo em consideração o carácter jurisdicional difuso e concentrado da 
fiscalização da constitucionalidade, as fontes aplicáveis na definição dos con-
tornos do respectivo regime são, além de constitucionais, aquelas que traçam a 
organização e o funcionamento dos tribunais em geral e do Tribunal Consti- 
tucional, num conjunto de fontes que integram o Direito Constitucional Proces-
sual, com as seguintes componentes: 

–  as normas e os princípios constitucionais, essencialmente no tocante aos 
tribunais e à fiscalização da constitucionalidade; 

–  o ALTC, que é o diploma estruturante da organização, do funcionamento e 
do processo do Tribunal Constitucional;

–  os diplomas legislativos genericamente reguladores da organização e do 
funcionamento dos diversos tribunais, deles se evidenciando o Código de 
Processo Civil e a Lei de Bases do Sistema Judiciário, de entre outros.

iii. O conjunto de preceitos que integram o Direito Constitucional Proces-
sual permite do mesmo destilar um feixe de princípios processuais a respeito do 
processo constitucional em geral, os quais possibilitam alcançar uma visão glo-
bal acerca de algumas das suas questões, como sucede com estes três72:

71 Cfr. os arts. 54º e ss. do ALTC.
72 Sobre os princípios do processo constitucional em geral, v. Vitalino Canas, Os processos de fiscaliza-

ção da constitucionalidade e da legalidade, Coimbra, 1986, pp. 87 e ss.; Jorge Miranda, Manual…, VI, 
pp. 183 e 184; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 971 e ss. 

40 | Jorge Bacelar Gouveia



–  o princípio do pedido: a fiscalização da constitucionalidade só acontece 
por as entidades exteriores ao órgão competente para fiscalizar tal solici-
tarem, princípio do pedido que também actua como definidor do objecto 
processual, que assim fica delimitado com o pedido de apreciação apre-
sentado73;

–  o princípio do contraditório: a fiscalização da constitucionalidade que é 
exercida submete-se sempre à audição das partes em juízo, nos processos 
de fiscalização abstracta ou concreta, assim se defendendo a preocupação 
de ouvir os diversos pontos de vista presentes74;

–  o princípio da fundamentação: as decisões tomadas no âmbito do proces-
so constitucional são necessariamente fundamentadas, como em geral 
qualquer decisão judicial, mas havendo uma preocupação específica com 
a fundamentação das decisões tomadas nesta sede, ainda que as decisões 
de inconstitucionalidade possam invocar fundamentos diversos daqueles 
que foram referidos nos pedidos de fiscalização75.

iV. A marcha do processo constitucional permite deslindar os diversos pas-
sos da sua tramitação, desde que se inicia até à decisão final, marcha processual 
que se afigura essencial na compreensão da produção do poder jurisdicional de 
fiscalização da constitucionalidade dos actos jurídico-públicos que lhe estão 
submetidos. 

Em grande medida por aplicação subsidiária do Direito Processual Civil, que 
corresponde à matriz comum de qualquer processo judicial, não fugindo o pro-
cesso constitucional a essa orientação geral76, as respectivas fases processuais 
são as seguintes, tomando por referência o processo que se desenvolve no 
Tribunal Constitucional77: 

–  a fase dos articulados iniciais: é neste momento que se define o objecto 
processual, através da identificação das normas a apreciar do ponto de vis-
ta da sua inconstitucionalidade, podendo o órgão autor da norma ou a parte 
contrária explicar, respectivamente, o porquê da sua correcta produção ou 
o porquê de considerar existir a inconstitucionalidade; 

–  a fase da apreciação liminar: apresentados os articulados, o Tribunal 
Constitucional intervém liminarmente, decidindo se o pedido deve prosse-
guir para decisão, se deve ser aperfeiçoado, se deve ser rejeitado por ausên-

73 Cfr. o art.º 55º do ALTC, ao prescrever que “O Tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade ou a ile-
galidade de normas cuja apreciação tenha sido requerida, mas pode fazê-lo com fundamentação na viola-
ção de normas ou princípios constitucionais diversos daqueles cuja violação foi invocada”.

74 Cfr. o art.º 58º do ALTC.
75 Cfr. o art.º 122º, nº 1, da CSTP.
76 Aplicável por força do art.º 111º do ALTC.
77 Cfr. os arts. 54º e ss. do ALTC.
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cia de pressupostos processuais necessários ou se pode ser logo julgado 
quanto ao fundo, havendo condições para que tal suceda; 

–  a fase da discussão e julgamento: ultrapassada a fase da apreciação limi-
nar, eventualmente se esperando pelos aperfeiçoamentos solicitados, e não 
tendo havido logo uma decisão sumária, o Tribunal Constitucional procede 
à discussão e julgamento do pedido de fiscalização da constitucionalidade, 
escolhendo-se um relator encarregado de redigir o acórdão e, no final, pro-
cedendo-se à votação do mesmo. 

V. A natureza dos processos de fiscalização da constitucionalidade é ainda 
tema para alguma controvérsia, na preocupação de se saber quais os interesses 
prevalecentes, assim se descobrindo a chave identificadora de muitas das  
opções constitucionais e legais feitas nesta matéria, dando com isso valor a uma 
questão que seria meramente qualificativa, num verdadeiro esforço que deve ser 
dogmático. 

Os interesses visados pelos processos judiciais em geral, assim como pelos 
processos constitucionais em especial, podem ser de duas índoles contrapos-
tas: 

–  interesses públicos, ligados à defesa da constitucionalidade objectiva, na 
medida em que por seu intermédio se preserva um modo geral de ver a 
organização política do Estado e da Sociedade, plasmado na Ordem Cons-
titucional, que é de todos; 

–  interesses privados, relacionados com a protecção de posições individuais, 
ainda que mediatizadas pela protecção constitucional geral, na certeza de 
que também ao nível do Direito Constitucional se protegem direitos indi-
viduais. 

Os elementos que é possível colher dos diversos processos de fiscalização da 
constitucionalidade apontam para as duas perspectivas, que assim tornam o sis-
tema português um sistema misto, público e privado de fiscalização: 

–  prevalece um interesse público no acesso essencialmente público, o qual 
também se percebe na proibição geral da desistência dos processos de 
fiscalização abstracta, considerando-se ainda, em certos casos, a obrigato-
riedade de o Ministério Público apresentar recursos de inconstitucionali-
dade; 

–  prevalece um interesse privado quando a legitimidade processual se 
restringe às partes e quando os efeitos se limitam ao caso julgado produ-
zido. 
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9. a fiscalização preventiva da constitucionalidade

i. A fiscalização preventiva da constitucionalidade consiste na possibilida-
de de este controlo se efectuar num momento intermédio em que o procedimen-
to de produção do acto jurídico-público ainda não se completou78. 

Esta modalidade de fiscalização da constitucionalidade não vem a ser habi-
tual numa perspectiva histórico-comparatística, por isso mesmo lhe sendo assi-
naladas algumas desvantagens: as desvantagens do perigo da maior politiciza-
ção da actividade de controlo, associada ao facto de ser feita num curto lapso de 
tempo, sem a devida maturação das decisões tomadas. 

Contudo, são também inegáveis as vantagens que lhe podem ser reconheci-
das: as vantagens de se evitar a entrada em vigor na Ordem Jurídica de grossei-
ras inconstitucionalidades, para além da maior importância que certas questões 
jurídico-constitucionais adquirem precisamente por estarem ligadas a um mais 
imediato debate político, tal sendo ainda penhor de uma decisão jurisdicional 
feita rapidamente, não ficando, pelo contrário, esquecida nos sempre muito pre-
enchidos escaparates do poder judicial... 

ii. Foi, pois, avisada a decisão de o Direito Constitucional São-Tomense 
ter consagrado, em termos até bastante amplos, a fiscalização preventiva da 
constitucionalidade, de acordo com o seguinte regime: 

–  quanto ao parâmetro: fiscalização só da constitucionalidade, à excepção 
de um certo caso, para o qual também vigora a fiscalização da legalidade 
reforçada, em matéria de consultas referendárias79; 

78 Quanto aos contornos da fiscalização preventiva da constitucionalidade em geral no Direito Constitucional 
Português, v. Isaltino morais, José Mário f. de Almeida e Ricardo L. Leite pinto, Constituição..., pp. 531 e 
ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 235 e ss., e Orgânica judicial, responsabilidade dos juízes 
e Tribunal Constitucional, Lisboa, 1992, p. 37; Miguel Galvão Teles, Liberdade de iniciativa do Presiden-
te da República quanto ao processo de fiscalização preventiva da constitucionalidade, in O Direito, ano 
120º, I-II, Janeiro-Junho de 1988, pp. 35 e ss.; Luís Nunes de Almeida, O Tribunal Constitucional e o 
conteúdo, a vinculatividade e os efeitos das suas decisões, in AAVV, Portugal – o Sistema Político-Cons-
titucional, Lisboa, 1989, p. 944; Pierre Bon, La justice constitutionnelle au Portugal – présentation géne-
rale, in AAVV, La Justice Constitutionnelle au Portugal, Paris, 1989, pp. 107 e ss.; Jorge Miranda, Incons-
titucionalidade, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, V, Lisboa, 1993, pp. 482 e ss., e 
Manual..., VI, pp. 227 e ss.; Miguel Lobo Antunes, Tribunal Constitucional, in Dicionário Jurídico da 
Administração Pública, VII, Lisboa, 1996, pp. 442 e 443; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Consti-
tuição…, pp. 1002 e ss.; Vitalino Canas, Introdução às decisões de provimento do Tribunal Constitucio-
nal, 2ª ed., Lisboa, 1994, pp. 39 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, O estado de excepção no Direito Constitu-
cional, II, Coimbra, 1998, pp. 1204 e ss., Autonomia regional, procedimento legislativo e confirmação 
parlamentar, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, nº 1 de 2000, pp. 150 
e ss., e Manual de Direito Constitucional, II, pp. 1326 e ss.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional 
e Teoria…, pp. 1025 e ss.

79 Cfr. o art.º 71º, nº 6, da CSTP.
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–  quanto à sua verificação: fiscalização sempre facultativa, sob requerimen-
to das entidades competentes, com a excepção de um caso, de novo o das 
consultas referendárias, em que a fiscalização é obrigatória80; 

–  quanto ao seu objecto: fiscalização de actos com diversas naturezas e 
autorias, desde actos político-internacionais a actos legislativos. 

iii. Não se pense que estas coordenadas permitem construir um regime único 
em matéria de fiscalização preventiva, sendo prudente equacionar cinco diver-
sos regimes, um geral e os outros especiais: 

–  a fiscalização preventiva da constitucionalidade dos actos legislativos em 
geral; 

–  a fiscalização preventiva da constitucionalidade das leis orgânicas; 
–  a fiscalização preventiva da constitucionalidade das convenções interna-

cionais; 
–  a fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade dos refe-

rendos. 

iV. A fiscalização preventiva da constitucionalidade dos actos legislativos 
em geral, funcionando como regime subsidiário dos vários processos de fiscali-
zação preventiva, tem por objecto processual as leis e os decretos-leis, ainda  
na sua fase intermédia de decretos legislativos, respectivamente da autoria da 
Assembleia da República e do Governo81. 

O momento azado para que este controlo se possa exercer é o da ponderação, 
por parte do Presidente da República, da sua promulgação, não o devendo fazer 
antes de pedir aquela fiscalização, no caso de considerar haver a suspeita da 
existência de inconstitucionalidades82.

Esse pedido é realizado pelo Presidente da República, estabelecendo a CSTP 
um prazo substantivo de oito dias, tal sucedendo numa altura em que o diploma 
ainda não está perfeito, por lhe faltar a promulgação, que é um requisito de exis-
tência do mesmo83. 

No requerimento ao Tribunal Constitucional, o Presidente da República deve 
indicar as normas cuja apreciação requer – o que pode equivaler à totalidade do 
diploma, isso não o desobrigando, contudo, da especificação das mesmas – e, 
simultaneamente, apontar as normas e os princípios constitucionais que consi-
dera terem sido violados. 

80 Cfr. o art.º 71º, nº 6, da CSTP.
81 Cfr. os arts. 145º e 146 da CSTP.
82 Cfr. o art.º 145º, nº 1, in fine, da CSTP.
83 Cfr. o art.º 145º, nº 2, da CSTP. 
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Os prazos para que o Tribunal Constitucional decida são bastante curtos, 
dada a urgência que lhe é inerente, assim se distribuindo84: 

–  1 dia para a apreciação liminar do pedido por parte do Presidente do Tribu-
nal Constitucional; 

–  1 dia para a distribuição do pedido;
–  5 dias para que o relator, escolhido logo na distribuição, elabore um memo-

rando “…contendo o enunciado das questões sobre que o Tribunal Consti-
tucional deverá pronunciar-se e da solução que para elas propõe, com indi-
cação sumária dos respectivos fundamentos…”85;

–  10 dias para o agendamento do processo em sessão plenária do Tribunal; 
–  7 dias para, depois da decisão tomada naquela sessão, o relator já escolhido 

ou a escolher, no caso de aquele ter ficado vencido, redigir o acórdão.

O Tribunal Constitucional emite o correspondente acórdão no prazo máximo 
de 25 dias depois de recebido o pedido de fiscalização, mas o Presidente da 
República pode determinar o seu encurtamento por razões de urgência86. 

V. A intervenção do Tribunal Constitucional, na decisão que este órgão 
venha a tomar na base de critérios de constitucionalidade, oscila entre uma de-
cisão positiva – aceitando a existência de normas inconstitucionais – e uma de-
cisão negativa – não encontrando nas normas cuja apreciação foi requerida 
qualquer vício de inconstitucionalidade87.

Essas consequências, no caso de decisão negativa, determinam a continuação 
do procedimento legislativo que estava suspenso e o Presidente da República 
ganha, de novo, o poder de decidir, livre e politicamente, entre a promulgação e o 
veto. Se essa vier a ser a decisão, o procedimento legislativo é retomado no mo-
mento em que se encontrava antes da intervenção deste alto órgão de soberania.

Mais densas vêm a ser as consequências inerentes ao facto de o Tribunal 
Constitucional ter concluído pela existência, no diploma legislativo, de normas 
inconstitucionais. Esta é uma decisão que abre as portas a várias subfases que se 
conexionam nessa sequência, devendo dissociar-se entre os efeitos imediatos e 
os efeitos mediatos.

Vi. Os efeitos imediatos são da autoria do Presidente da República, que, na 
qualidade de veículo de articulação entre o Tribunal Constitucional e a 
Assembleia Nacional, vai ter de agir vinculadamente.

84 Cfr. os arts. 61º, 62º e 63º do ALTC.
85 Cfr. o art.º 62º, nº 2, segunda parte, do ALTC.
86 Cfr. o art.º 145º, nº 7, da CSTP. 
87 Quanto a estas diferentes possibilidades, v. Jorge Bacelar Gouveia, Autonomia regional…, pp. 153 e ss.
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A decisão positiva do Tribunal Constitucional faz nascer na esfera jurídica 
do Presidente da República um dever de vetar o diploma – um caso, portanto, de 
veto obrigatório – e de não proceder, desse jeito, à sua promulgação. 

Esse veto é, no entanto, bastante diferente do veto político que tivemos oca-
sião de observar, porquanto não tem essa motivação, mas corresponde antes a 
uma fundamentação de natureza jurídico-constitucional, centrada na violação 
da Constituição.

Aplicado o veto por inconstitucionalidade, o diploma legislativo, no segundo 
efeito imediato e vinculado que recai sobre o Presidente da República, é devol-
vido ao órgão que o promanou.

Vii. Os efeitos mediatos da pronúncia do Tribunal Constitucional pela 
inconstitucionalidade de normas incluídas nos diplomas legislativos, ao invés 
dos efeitos imediatos, relacionam-se com o destino que se lhes dá já dentro da 
actividade que sobre os mesmos os órgãos promanantes entendam por bem  
desenvolver. 

A ideia fundamental é a de que não se admitiria nunca que a decisão do Tri-
bunal Constitucional pudesse ser desconsiderada ao ponto de tudo ficar na mes-
ma e o diploma se transformar, efectivamente, em acto legislativo. 

Pelo contrário: o conjunto dos efeitos mediatos gizados pela CSTP leva em 
mente a importância da decisão jurisdicional quanto à inconstitucionalidade, 
mas vendo-a no especial contexto, de tipo político, do procedimento legislativo, 
em que ocorre a elaboração de um acto jurídico-público. 

Viii. Daí que seja possível esboçar, na sequência da decisão de inconstitu-
cionalidade, três respostas possíveis, considerando o órgão Assembleia Nacio-
nal, quanto a um decreto legislativo considerado inconstitucional em sede de 
fiscalização preventiva:

i) o expurgo das normas consideradas inconstitucionais, isso equivalendo 
à reformulação do diploma, embora nem toda a reformulação seja um 
expurgo;

ii) a omissão de qualquer conduta por parte da Assembleia Nacional, com 
isso se colocando um ponto final no respectivo procedimento legisla- 
tivo;

iii) a confirmação do diploma por maioria qualificada, maioria de dois ter-
ços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos 
Deputados em efectividade de funções, deste modo se obtendo um refor-
ço da vontade parlamentar no sentido de se pretender a perfeição do di-
ploma, aumentando-se-lhe a legitimidade por comparação com a votação 
anterior.
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iX. Se o órgão promanante for o Governo, os efeitos da pronúncia pela in-
constitucionalidade, sendo idênticos nos imediatos, já se mostram diferentes nos 
mediatos. 

Embora se aceite, como sucede com a Assembleia Nacional, o expurgo e a 
desistência, a confirmação já não parece ser possível: o Governo é um órgão 
colegial restrito e em que não faz sentido fazer votações por maiorias qualifica-
das, para além de não ser tecnicamente constituído por Deputados. 

Daí que em sede de efeitos mediatos, ao Governo, perante uma decisão posi-
tiva de inconstitucionalidade, na fiscalização preventiva, não lhe reste outra al-
ternativa senão a do expurgo das normas consideradas inconstitucionais, uma 
vez que não se lhe permite fazer a confirmação do mesmo. 

X. A fiscalização preventiva da constitucionalidade das leis orgânicas, es-
tando em grande medida sobreposta ao regime da fiscalização das leis em geral, 
apenas consagra algumas particularidades na definição da legitimidade proces-
sual activa das entidades que têm acesso ao Tribunal Constitucional para este 
efeito. 

Além do Presidente da República, nesta fiscalização outras entidades ficam 
com tal faculdade processual, o que é bem demonstrativo da importância que se 
lhes quis dar e não se deixando, assim, pairar quaisquer dúvidas de constitucio-
nalidade acerca das mesmas, permitindo que a oposição política igualmente uti-
lize este mecanismo, tal se traduzindo na faculdade de estas duas entidades re-
quererem a abertura da fiscalização preventiva: 

–  o Primeiro-Ministro; e 
–  um quinto dos Deputados à Assembleia Nacional. 

Para que esta possibilidade seja real, no momento em que o Presidente da 
Assembleia Nacional envia o decreto ao Chefe de Estado para que este o pro-
mulgue como lei orgânica, “…dará disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e 
aos grupos parlamentares da Assembleia Nacional”88.

Assinala-se aqui um caso de promulgação temporariamente proibida, essa 
proibição só terminando quando o prazo para que a sua fiscalização preventiva 
seja solicitada – que é do mesmo modo de oito dias – se tenha esgotado, não se 
inutilizando, por esta via, a possibilidade de a fiscalização acontecer89. 

Em matéria de efeitos da pronúncia do Tribunal Constitucional pela incons-
titucionalidade de norma constante de lei orgânica, subsiste ainda um problema, 
que é o da coincidência entre a maioria necessária para permitir que o Presiden-
te da República, apesar da inconstitucionalidade, possa promulgar o diploma, e 

88 Art.º 145º, nº 4, in fine, da CSTP.
89 Cfr. o art.º 145º, nº 6, da CSTP.
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a maioria exigível para superar um veto político presidencial, em ambos os ca-
sos por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à 
maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções, o que, como se 
compreende, é absurdo. 

Xi. A fiscalização preventiva da constitucionalidade das convenções in-
ternacionais assenta num especial propósito de evitar a vinculação de São 
Tomé e Príncipe a textos internacionais que não sejam conformes à CSTP90, 
para além de se considerar, por esse mesmo facto, a modalidade por excelência 
de fiscalização da constitucionalidade do Direito Internacional incorporado no 
Direito São-Tomense, assim se prevenindo, por razões de inconstitucionalida-
de, a posterior impossibilidade do respectivo cumprimento por parte de São 
Tomé e Príncipe, num momento em que, externamente, esse compromisso já 
fora assumido. 

Esta modalidade de fiscalização preventiva operacionaliza-se num único 
momento: quando o Chefe de Estado recebe os tratados e os acordos para ratifi-
cação91.

A legitimidade processual activa restringe-se ao Presidente da República, 
aproveitando a sua oportunidade para intervir nos respectivos procedimentos, 
aplicando-se as regras gerais quanto ao tempo de formulação do pedido e de 
produção da decisão do Tribunal Constitucional.

Mas é no plano dos efeitos possíveis que se registam singularidades que re-
sultam não só dos órgãos que intervêm no procedimento de aprovação como 
sobretudo das características contratuais das convenções internacionais. 

A CSTP apenas apresenta como solução peculiar, desviando-se dos efeitos 
gerais desta fiscalização, um especial regime de confirmação dos tratados e dos 
acordos internacionais: admite que os tratados e os acordos, mesmo padecendo 
de inconstitucionalidade, possam ser confirmados por uma maioria de dois ter-
ços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Depu-
tados em efectividade de funções92. 

Mais problemática é a aplicabilidade prática de outro efeito possível da pro-
núncia pela inconstitucionalidade de norma constante de convenção internacio-
nal, que é o do expurgo da mesma, dado o facto de se tratar de um texto já nego-
ciado e fechado.

90 Sobre a fiscalização preventiva da constitucionalidade das convenções internacionais, v. Albino de Azevedo 
Soares, Lições…, pp. 181 e 182; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, pp. 1010 e ss.; 
Fausto de Quadros e Jorge Bacelar Gouveia, As relações externas de Portugal – aspectos jurídico-
-políticos, Lisboa, 2001, pp. 147 e 148; Francisco Ferreira de Almeida, Direito Internacional Público, 
2ª ed., Coimbra, 2003, pp. 157 e 158; Jorge Miranda, Curso…, pp. 112 e 113; Jorge Bacelar Gouveia, 
Manual de Direito Internacional…, pp. 330 e ss. 

91 Cfr. o art.º 145º, nº 1, da CSTP.
92 Cfr. o art.º 146º, nº 4, da CSTP. 
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Quer isso então dizer que não pode haver expurgo de convenções interna-
cionais, não se admitindo para elas tal efeito, que assim somente se operacio-
naliza nos actos jurídico-públicos internos e unilaterais?

Parece que não, sendo essa solução sempre excessiva93: é que os meandros 
da contratação internacional podem facultar esquemas alternativos de flexi- 
bilização do articulado das convenções internacionais, como sucede com as 
reservas. 

Indo mais longe, nem sequer é de excluir uma reabertura de negociações 
com vista a superar o problema, no caso de isso ser viável e no caso de o pro-
blema não poder ser resolvido pela simples aposição de reservas94. 

Qualquer uma destas hipóteses não contraria a CSTP porque se inscrevem 
na ideia geral de expurgo, que será circunstancialmente aceitável em razão das 
características da convenção internacional em presença95.

Xii. A fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade dos 
referendos é o único caso em que, em sede deste tipo de fiscalização, ela 
adquire duas distintas características96:

–  é de exercício obrigatório, não podendo haver a convocação de um refe-
rendo nacional sempre que o Tribunal Constitucional sobre o mesmo se 
pronuncie negativamente, preterição de formalidade que fulminaria de 
invalidade tal convocação; 

–  é duplamente pertinente à constitucionalidade e à legalidade, o que se 
explica pelo elevado número de normas e princípios que, a um nível in-
fraconstitucional, igualmente efectivam o regime jurídico do referendo 
nacional. 

Outras particularidades se assinalam, no contexto muito próprio de ela- 
boração de um acto político presidencial: o da convocação do referendo  
nacional, só podendo ser conhecidos os respectivos pormenores quando for 
editada a lei orgânica do referendo político-legislativo nacional, que ainda não 
existe.

93 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Internacional…, pp. 334 e 335.
94 No caso da formulação de reservas neste contexto de efeitos secundários, expressamente se admite, no 

Direito Constitucional Português, a reapreciação por nova fiscalização preventiva da constitucionalidade. 
Cfr. o art.º 214º, nº 2, do Regimento da Assembleia da República. 

95 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Internacional…, p. 335.
96 Cfr. o art.º 71º, nº 6, da CSTP.
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10. a fiscalização concreta da constitucionalidade

i. A fiscalização concreta da constitucionalidade relaciona-se com a aplica-
ção jurisdicional do Direito97, sendo a mesma realizada no quotidiano da activi-
dade desenvolvida pelos tribunais. 

A fiscalização da constitucionalidade é concreta porque, incidindo sobre fon-
tes normativas já formadas, surge a propósito da sua aplicação a uma situação 
da vida que o tribunal é chamado a resolver, estando impedido de aplicar fontes 
consideradas inconstitucionais. 

Ainda que o juízo de constitucionalidade apareça com autonomia relati- 
vamente ao modo como a situação da vida se vai decidir, suscitando-se um 
incidente processual apenas com esse objectivo, a sua apreciação inevitavel-
mente que surge no contexto da respectiva aplicação às situações da vida em 
causa. 

ii. Os tópicos fundamentais do regime da fiscalização concreta da constitu-
cionalidade a assinalar, na parte em que corre os seus trâmites no Tribunal Cons-
titucional e aplicando-se a CSTP e o ALTC, são os seguintes: 

–  os sujeitos julgadores: quem está incumbido de proceder ao juízo verifica-
tivo da constitucionalidade;

–  o objecto processual: a norma e a interpretação da norma que se pretende 
submeter à luz do juízo de constitucionalidade;

–  a marcha processual: a tramitação processual que a fiscalização concreta 
exige;

–  os recursos admissíveis: os casos em que uma primeira decisão do Tribunal 
Constitucional pode ser objecto de recurso dentro dele próprio;

97 Sobre a fiscalização sucessiva da inconstitucionalidade em geral, abstracta e concreta, em Portugal, 
v. Guilherme da Fonseca, Fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade, in Scientia Iuri-
dica, XXXIII, nos. 191-192, Setembro-Dezembro de 1984, pp. 455 e ss.; Armindo Ribeiro Mendes, Recur-
so para o Tribunal Constitucional: pressupostos, in Revista Jurídica, nº 3, Janeiro-Fevereiro de 1984, 
Recursos em processo civil, Lisboa, 1992, pp. 317 e ss., e A jurisdição constitucional, o processo constitu-
cional e o processo civil em Portugal, in AAVV, Estudos em Memória do Professor Doutor João de Castro 
Mendes, Lisboa, s. d., pp. 93 e ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 258 e ss., e Orgânica judi-
cial…, pp. 37 e ss.; Pierre Bon, La Justice..., pp. 66 e ss., e pp. 124 e ss.; Luís Nunes de Almeida, O Tri-
bunal..., pp. 944 e ss.; J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos..., pp. 241 e 242, e Constitui-
ção..., pp. 974 e 975, e pp. 1014 e ss.; Inês Domingos e Margarida Menéres Pimentel, O recurso de 
constitucionalidade – espécies e respectivos pressupostos, in AAVV, Estudos sobre a jurisprudência do 
Tribunal Constitucional, Lisboa, 1993, pp. 429 e ss.; Vitalino Canas, Introdução às decisões…, pp. 51 e 
ss.; António Rocha Marques, O Tribunal Constitucional e os outros tribunais: a execução das decisões do 
Tribunal Constitucional, in AAVV, Estudos sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional, Lisboa, 
1993, pp. 457 e ss.; Jorge Miranda, Inconstitucionalidade, pp. 485 e ss., e Manual..., VI, pp. 188 e ss.; 
Miguel Lobo Antunes, Tribunal..., p. 444 e ss.; Fernando Alves Correia, Justiça Constitucional, Coimbra, 
2002, pp. 93 e ss.; Guilherme da Fonseca e Inês Domingos, Breviário…, pp. 11 e ss.; J. J. Gomes Canoti-
lho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 982 e ss.
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–  os efeitos das decisões: as consequências que se abatem sobre a decisão 
que determinou um juízo positivo ou negativo de constitucionalidade a 
respeito de uma norma. 

iii. O processo de fiscalização concreta da constitucionalidade, como se 
depreende do seu carácter concreto, assenta no dualismo que inere à partilha da 
respectiva competência entre dois níveis da função jurisdicional: 

–  os tribunais em geral; 
–  o Tribunal Constitucional em especial. 

Não é assim possível afirmar um único momento processual para se aquilatar 
da produção da competência para averiguar da constitucionalidade dos actos 
jurídico-públicos, havendo estes dois momentos, nem sequer o primeiro sendo 
absolutamente determinado: 

–  num primeiro momento, a fiscalização concreta pode ser realizada pelos 
tribunais em geral, ex officio ou a pedido das partes, em qualquer momen-
to do percurso processual, incluindo a última instância de decisão jurisdi-
cional, podendo ainda, dentro da jurisdição geral, haver recursos de deci-
sões de constitucionalidade concreta; 

–  num momento ulterior, a fiscalização concreta é exclusivamente efectua-
da pelo Tribunal Constitucional, a título de recurso da decisão de outro 
tribunal, tomadas no primeiro momento processual, pois como refere a 
CSTP “Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos 
tribunais...”98. 

A combinação das intervenções dos tribunais em geral e do Tribunal Consti-
tucional em especial redunda na existência do seguinte esquema: da decisão de 
fiscalização, mesmo havendo outras categorias de tribunais superiores, cabe 
recurso directo – per saltum – para o Tribunal Constitucional, caso em que a 
decisão do tribunal a quo julga inconstitucionais as fontes aplicáveis, daí deri-
vando um recurso directo para o Tribunal Constitucional, por imposição consti-
tucional99. 

A leitura singela do texto constitucional induz o intérprete-aplicador numa 
grave contradição, porquanto há duas disposições que apontam para sentidos 
divergentes: se a disposição inserta no capítulo dedicado ao Tribunal Constitu-
cional refere que a fiscalização concreta funciona como um incidente proces- 
sual que sobe em separado, dando a entender que sobre ele o tribunal a quo nada 

98 Art.º 149º, nº 1, proémio, da CSTP.
99 Como se refere no art.º 129º, nº 3, da CSTP, “Admitida a questão da inconstitucionalidade, o incidente 

sobe em separado para o Tribunal Constitucional, que decidirá”.
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pode decidir, a não ser encaminhar o recurso, não é menos certo que outra dis-
posição, incluída na parte atinente à garantia da Constituição, confere ao Tribu-
nal Constitucional o poder para apreciar os recursos das decisões dos tribunais 
que apliquem ou que recusem a aplicação de normas com fundamento na res-
pectiva inconstitucionalidade ou ilegalidade, assim lhes conferindo um poder 
autónomo, conquanto não definitivo, de decidir a questão da constitucionalida-
de ou da legalidade.

A boa interpretação da CSTP deve conferir prevalência a esta última norma, 
uma vez que não só é mais específica como é aquela que se harmoniza com o 
princípio geral segundo o qual todos os tribunais têm acesso à Constituição. 

iV. Do ponto de vista do objecto do processo de fiscalização concreta da 
constitucionalidade, ao contrário do que literalmente se inculca, não se trata 
apenas do recurso das decisões de tribunais que aplicaram certa norma, consti-
tucional ou inconstitucionalmente, mas também acolhe a aplicação como parâ-
metro decisório de certa decisão interpretativa que não seja adequada segundo 
um juízo de conformidade constitucional, o que implica a existência de dois 
distintos objectos processuais: 

–  a norma aplicada ou não aplicada contra a CSTP; 
–  uma certa interpretação da norma considerada inconstitucional100. 

Se a definição da primeira modalidade de objecto processual não suscita 
dúvidas, até porque vem a ser a definição geral do objecto dos processos de 
fiscalização da constitucionalidade, já a outra modalidade levanta algumas difi-
culdades. 

É que cumpre desde logo não confundir esse objecto processual com a direc-
ta sindicação constitucional das decisões jurisdicionais que o Direito Constitu-
cional São-Tomense não autonomiza como processo próprio de fiscalização da 
constitucionalidade, mas apenas e enquanto especificação do julgamento dos 
recursos do tribunal a quo em geral101. 

100 Sobre este específico alargamento do objecto do processo de fiscalização concreta da constitucionalidade, 
v. José Manuel Sérvulo Correia e Jorge Bacelar Gouveia, Princípios constitucionais do acesso à justiça, 
da legalidade processual e do contraditório; junção de pareceres em processo civil; interpretação confor-
me à Constituição do artigo 525º do Código de Processo Civil – anotação ao Acórdão nº 934/96 do Tri-
bunal Constitucional, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 57, I, Janeiro de 1997, pp. 295 e ss.; Gui-
lherme da Fonseca e Inês Domingos, Breviário…, pp. 28 e ss.

101 Como explicitam José Manuel Sérvulo Correia e Jorge Bacelar Gouveia (Princípios…, pp. 301 e 302), “Quer 
isto dizer que as decisões jurisprudenciais que, por si mesmas, ofendam princípios ou normas da Constituição 
só podem ser impugnadas através das vias ordinárias de recurso e não através da fiscalização da constitucio-
nalidade a cargo do Tribunal Constitucional. É esta a resposta do Direito Constitucional Positivo Português, 
mas não deixa de se apresentar como algo insuficiente, uma vez que essas vias de recurso podem não repre-
sentar a satisfação plena em ordem à reparação da inconstitucionalidade praticada, quer pelo poder atribuído 
ao tribunal ad quem, quer pela exigência da especialização de jurisdição requerida por estas questões”.
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A autonomização deste objecto processual resulta da aplicação primária do 
Direito que, no seio da fiscalização concreta, necessariamente os outros tribu-
nais são forçados a fazer, sendo certo que o acesso à justiça é por eles que se 
inicia. 

Se assim não fosse, criar-se-ia uma situação estranha – e sobretudo fraudu-
lenta – em que bastaria ao tribunal a quo conferir um sentido inconstitucional a 
certa norma parametrizadora do caso a ser julgado, não a considerando em si 
mesmo inconstitucional, para que nunca fosse constitucionalmente possível sin-
dicar essa aplicação errónea do Direito contra a Constituição, num grosseiro 
atropelo ao princípio da constitucionalidade102. 

V. A marcha dos processos de fiscalização concreta no Tribunal Constitucio-
nal assume a natureza, na linguagem processual geral, de recurso de apelação, 
nos seguintes termos: 

–  a legitimidade processual activa: a legitimidade para interpor o recurso de 
constitucionalidade é tanto do Ministério Público como das partes com 
legitimidade processual, nos termos da lei processual do tribunal a quo, 
para efeitos de interposição de recurso103;

–  o prazo da interposição do recurso: a interposição do recurso de constitu-
cionalidade não pode ser feita a todo o tempo, antes obedecendo ao prazo 
processual de 10 dias104, sendo o recurso apresentado junto do tribunal a 
quo105. 

A decisão do processo de fiscalização concreta da constitucionalidade – res-
trita à questão da constitucionalidade, e não havendo qualquer intervenção na 
questão de fundo que o tribunal a quo decidiu106 – é tomada pelo plenário do 
Tribunal Constitucional.

Vi. O efeito da decisão de fiscalização concreta da constitucionalidade, no 
caso de ser no sentido da inconstitucionalidade, determina a não aplicação da 
norma ou da respectiva interpretação à situação da vida que o tribunal a quo é 
chamado a resolver, fazendo “…caso julgado no processo quanto à questão da 
inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada”107.

Nesta hipótese, os tribunais inferiores devem reformar ou mandar reformar a 
decisão no sentido do respeito pela decisão positiva da inconstitucionalidade: 

102 Cfr. José Manuel Sérvulo Correia e Jorge Bacelar Gouveia, Princípios…, pp. 302 e 303.
103 Cfr. o art.º 129º, nº 2, da CSTP.
104 Cfr. o art.º 79º do ALTC.
105 Cfr. o art.º 81º do ALTC.
106 Cfr. o art.º 76º do ALTC.
107 Art.º 87º, nº 1, do ALTC. 
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“Se o Tribunal Constitucional der provimento ao recurso, ainda que só parcial-
mente, a norma é desaplicada ao caso e os autos baixam ao tribunal de onde 
provieram, a fim de que este, consoante for o caso, reforme a decisão ou a man-
de reformar em conformidade com o julgamento sobre a questão da inconstitu-
cionalidade ou da ilegalidade”108. 

Se a decisão for negativa quanto à verificação de inconstitucionalidade,  
dá-se o caso julgado da mesma, o que automaticamente implica o caso julgado 
da decisão recorrida.

A desaplicação dos actos jurídico-públicos considerados inconstitucionais, 
nos estreitos limites subjectivos e objectivos em que se move, equivale a uma 
consequência de desvalorização do mesmo, mas pontualmente limitada à situ-
ação concreta e pessoal de vida que se encontra em juízo. 

Diferentemente, se a decisão do Tribunal Constitucional for no sentido  
da admissibilidade de uma certa interpretação da norma para não ser inconsti-
tucional, “…esta deve ser aplicada com tal interpretação no processo em 
causa”109.

As características processuais da fiscalização concreta da constitucionalida-
de implicam que as respectivas decisões apenas possam ser vistas nos estritos 
limites do caso sub iudice, sem qualquer possibilidade de dele extravasarem, 
embora não seja de rejeitar a importância das orientações da jurisprudência 
constante, em todo o caso jamais em termos de se transformarem em decisões 
normativas gerais. 

Só que não deixa de ser problemático avaliar a projecção dessa solução 
quando a desaplicação da norma, com o provimento do recurso, acarreta maio-
res problemas de justiça no caso concreto ou de repristinação de normas revo-
gadas, sendo de aceitar que o Tribunal Constitucional, em sede de fiscaliza- 
ção concreta, tenha os mesmos poderes de conformação das suas decisões que 
estão previstos para a fiscalização abstracta, ainda que com algumas adapta-
ções, no silêncio da CSTP. 

Evidentemente que não faria sentido, a título de exemplo, reduzir os efeitos 
da aplicação da decisão de inconstitucionalidade, por razões financeiras, com o 
fundamento do interesse público de excepcional relevo, numa aplicação mera-
mente individual, quando esse interesse de imediata solvência do Estado nunca 
poderia existir, enquanto que essa decisão de redução certamente ganharia sen-
tido ao nível das decisões com força obrigatória geral, dada a generalidade dos 
respectivos destinatários. 

Em contrapartida, parece que o efeito de redução poderia ter o seu sentido 
óbvio na emergência de razões de equidade, num juízo que, sendo concreto, é 

108 Art.º 87º, nº 2, do ALTC.
109 Art.º 87º, nº 3, do ALTC.
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comparativo em relação à situação que existiria na desaplicação da norma jul-
gada inconstitucional. 

11. a fiscalização abstracta da constitucionalidade

i. A fiscalização abstracta da constitucionalidade é o mais importante 
de todos os tipos de fiscalização, dado ser esta a fiscalização que concita  
o maior número de fontes aplicáveis, assim como absorve a primazia das  
mais sofisticadas soluções doutrinais tidas por aplicáveis, o que bem se com-
preende pela potência dos respectivos efeitos no quadro geral da Ordem Jurí-
dica. 

Ser fiscalização abstracta significa que, no leque das opções possíveis a  
tomar num momento em que a fonte normativa sob apreciação já é conhecida, e 
por maioria de razão se encontra produzida, o juízo de constitucionalidade se 
exerce com total independência da sua aplicação a situações ou litígios concre-
tos, ainda que isso concomitantemente possa suceder, embora tal se apresente 
irrelevante para a evolução do respectivo processo judicial. 

A fiscalização abstracta tem a nota singular de corresponder em exclusivo a 
uma actividade do Tribunal Constitucional, que não a partilha com nenhuma 
outra instância judicial, sendo ainda este tipo de fiscalização aquele que repre-
senta a faculdade de serem emanadas decisões com força obrigatória geral (erga 
omnes). 

ii. A fiscalização abstracta da constitucionalidade não tem qualquer distin-
ção, sendo global a relevância do padrão de constitucionalidade que o justifica, 
pois que se fala singelamente em “…inconstitucionalidade…”. 

Contudo, o raciocínio já não é verdadeiro sob o ponto de vista do objecto da 
respectiva fiscalização, que é unicamente composto por normas jurídicas, ou 
como diz a CSTP “…quaisquer normas…”110, em sentido material e em sentido 
formal, num alargamento conceptual que a jurisprudência constitucional se tem 
encarregado de fazer.

Nessa delimitação das normas objecto de fiscalização abstracta, ainda se in-
cluem aquelas que já tenham cessado a sua vigência, por revogação ou por ca-
ducidade, cuja apreciação pode interessar na medida em que tenham sido produ-
zidos efeitos inconstitucionais, numa interpretação extra-literal do preceito 
constitucional, que assim inteiramente se justifica, para contornar a parcial frus-
tração do princípio da constitucionalidade. 

110 Art.º 147º, nº 1, al. a), in fine, da CSTP. 
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iii. A fiscalização abstracta da constitucionalidade, no plano da legitimida-
de processual activa, assenta numa lógica de legitimidade pública, não privada 
ou popular: só às entidades públicas, segundo o elenco taxativo estabelecido na 
CSTP, se permite esta fiscalização111. 

As entidades com um poder geral de pedir a fiscalização abstracta são as 
seguintes112: 

–  o Presidente da República;
–  o Presidente da Assembleia da República; 
–  o Primeiro-Ministro;
–  o Procurador-Geral da República; 
–  um décimo dos Deputados à Assembleia Nacional;
–  a Assembleia Legislativa Regional e o Presidente do Governo Regional do 

Príncipe113.

Fica de fora tanto a fiscalização privada, a pedido de cada pessoa que se sen-
tisse violentada nos seus direitos fundamentais constitucionalmente relevantes (o 
recurso de amparo), como a fiscalização popular, fundada em pedidos feitos por 
associações representativas de interesses gerais não públicos (petição popular). 

Eis uma opção, no mínimo, discutível e que gravemente oblitera a constru-
ção de uma justiça constitucional que se coloque ao serviço de todos os cida-
dãos e de toda a comunidade que é sua destinatária, e que se tem mantido, 
apesar das inúmeras tentativas de consagração de uma legitimidade processual 
privada e popular. 

iV. Paralelamente à legitimidade processual pública que pudemos observar, 
a CSTP admite ainda um outro caso especial de legitimidade processual pública 
na fiscalização abstracta: “O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, 
com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer 
norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal em três 
casos concretos”114.

A legitimidade processual activa desta hipótese de fiscalização abstracta é 
atribuída ao Ministério Público, na sua posição de defensor da juridicidade, o 

111 Cfr. o art.º 147º, nº 2, da CSTP. 
112 Cfr. o art.º 147º, nº 2, als. a) a f), da CSTP.
113 A atribuição a um conjunto dos Deputados – no caso, um décimo – corresponde a uma preocupação de 

permitir o acesso ao Tribunal Constitucional por parte das minorias políticas. 
 Reflectindo sobre os interesses objectivos e subjectivos subjacentes a este tipo de legitimidade processual, 

José A. Montilla Martos, Minoria política y Tribunal Constitucional, Madrid, 2002, afirmando que “Na 
justiça constitucional da democracia pluralista, a importância do Tribunal Constitucional como órgão 
constitucional não resulta apenas da sua função garantística da normatividade da Constituição como tam-
bém da garantia que oferece à minoria frente ao legislador” (pp. 123 e 124).

114 Art.º 147º, nº 3, da CSTP. 
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mesmo estando obrigado, através do seu representante no Tribunal Constitucio-
nal, a fazer o pedido da respectiva fiscalização, assim como se estende aos pró-
prios juízes do Tribunal Constitucional. 

Como se deduz dos termos em que este subtipo de fiscalização abstracta  
ficou desenhado, o seu fundamento só se apresenta justificável perante a repe- 
tição de julgados de inconstitucionalidade em três casos concretos, obviamente 
tirados no âmbito da fiscalização concreta.

É no contexto da fiscalização concreta que o ALTC localiza este especial 
mecanismo de passagem à fiscalização abstracta: “Sempre que a mesma norma 
tiver sido julgada inconstitucional ou ilegal em 3 casos concretos, pode o Tribu-
nal Constitucional, por iniciativa de qualquer dos seus juízes ou do Ministério 
Público, promover a organização de um processo com as cópias das correspon-
dentes decisões, o qual é concluso ao Presidente, seguindo-se os termos do pro-
cesso de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade ou da ilegalida-
de previstos na presente lei”115. 

V. Do ponto de vista processual, a interposição dos pedidos de fiscalização 
abstracta da constitucionalidade não se submete a nenhum pressuposto de tem-
pestividade, podendo ser apresentados em qualquer altura: “Os pedidos de apre-
ciação da inconstitucionalidade ou da ilegalidade a que se referem as alíneas a) 
a d) do nº 1 do artigo 147º da Constituição podem ser apresentados a todo o 
tempo”116.

Mas a marcha processual, uma vez apresentado o pedido, tem diversos pra-
zos, ainda que a prática mostre – como sucede, de resto, noutros tribunais – que 
raramente são cumpridos117: 

–  5 dias para a secretaria autuar o pedido e 10 dias para o Tribunal Constitu-
cional decidir da sua admissão, ou tomar outra decisão liminar; 

–  30 dias para o órgão autor da norma se pronunciar, querendo; 
–  15 dias para a fixação, por parte do Tribunal Constitucional, de uma orien-

tação sobre a matéria, com base em memorando elaborado pelo Presidente 
do Tribunal Constitucional, depois de terminado o período para ouvir o 
órgão autor da norma em apreciação; 

–  30 dias para que o relator, escolhido no fim daquele período de 15 dias, 
formule um projecto de acórdão, de harmonia com aquela orientação; 

–  15 dias para a tomada de uma decisão final, com base no conhecimento 
daquele projecto de acórdão, em nova sessão plenária do Tribunal Consti-
tucional.

115 Art.º 88º do ALTC.
116 Art.º 66º, nº 1, do ALTC.
117 Cfr. os arts. 66º e ss. do ALTC.
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Vi. Domínio em que a fiscalização abstracta da constitucionalidade se mos-
tra particularmente impressiva é o da panóplia de efeitos possíveis que podem 
derivar das decisões que o Tribunal Constitucional é capaz de produzir neste 
contexto, desde logo se separando entre as decisões de não provimento da cons-
titucionalidade – as decisões negativas – e as decisões de provimento da consti-
tucionalidade – as decisões positivas. 

As decisões negativas não assumem o valor de caso julgado material e só 
vinculam os sujeitos processuais no âmbito do processo de fiscalização em cau-
sa, que assim termina sem que o respectivo requerimento tenha sido declarado 
procedente. 

As decisões positivas, inversamente, contêm força de caso julgado material, 
a qual ainda adquire uma eficácia geral e abstracta, produzindo-se uma declara-
ção de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. 

As decisões positivas no sentido da inconstitucionalidade – rectius, no senti-
do da desvalorização do acto objecto processual de fiscalização por ser incons-
titucional – apresentam-se, por seu turno, sob diversas modalidades, num leque 
variado e assaz complexo de efeitos possíveis, embora numa lógica de fundo 
que acaba por ser algo óbvia, lógica essa que se consubstancia na orientação 
geral da eliminação do acto inconstitucional, na sua fonte e nos efeitos que tenha 
produzido, num efeito que é bifronte118: 

–  a retroacção daquela eliminação dos efeitos até ao momento em que o acto 
inconstitucional iniciou a respectiva produção, incluindo a eliminação do 
efeito revogatório que entretanto tenha sido emitido – inconstitucionalida-
de originária; 

–  a retroacção daquela eliminação dos efeitos só até ao momento em que o 
padrão de constitucionalidade começou a sua vigência, sendo o acto 
inconstitucional já pré-existente ao surgimento deste – inconstitucionali-
dade superveniente. 

Vii. Este é o quadro geral da produção de efeitos no âmbito da declaração 
de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. 

Mas importa considerar que as decisões positivas do Tribunal Constitucio-
nal, no seio da fiscalização abstracta, oferecem tonalidades diversas, em atenção 
à presença de outros tantos princípios, valores e interesses que se compaginam 
com o princípio e o valor da constitucionalidade. 

É assim que as decisões positivas de inconstitucionalidade nem sempre  
são lineares nos termos descritos e podem apresentar efeitos reduzidos na des-
valorização que provocam no acto inconstitucional que lhes deu causa, ainda 
que a eliminação da sua fonte normativa nunca possa ser posta em dúvida: 

118 Cfr. o art.º 150º, nos 1 e 2, da CSTP.
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“Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do Tribunal 
Constitucional quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de 
ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao 
arguido”119.

A restrição fundamental a assinalar é a de que os efeitos da desvalorização 
por decisão positiva de inconstitucionalidade não podem afectar a máxima con-
solidação que as situações da vida adquirem no âmbito da produção de um caso 
julgado, tal implicando que tenha havido a intervenção jurisdicional comum, o 
que não corresponde à maioria das situações120.

Daí que pareça inteiramente legítimo – senão mesmo necessário, à luz do 
princípio da igualdade de tratamento, o contrário podendo beneficiar quem me-
nos acreditou no sistema político de normalmente emitir normas constitucionais 
e assim se dever conformar com elas – considerar como abrangidos pela restri-
ção apenas literalmente dirigida ao caso julgado todas aquelas situações de idên-
tica consolidação jurídica, mas que não tenham resultado da intervenção jurisdi-
cional, nem sempre operacionalizável: estamos a pensar no caso decidido 
administrativo, do qual não tenha havido qualquer impugnação jurisdicional. Já 
mais complicados são os casos em que todos os efeitos jurídicos que já se te-
nham produzido completamente no passado e cuja subsistência se podendo do 
mesmo modo admitir. 

Viii. Todavia, a afirmação da excepção do caso julgado – obviamente do 
caso julgado material – encontra alguns limites, tendo parecido à CSTP que o 
respectivo valor de consolidação jurídica não deve prevalecer nalguns casos 
particulares, mediante o preenchimento de duas condições, a decidir pelo pró-
prio Tribunal Constitucional, com a aparência de ser um acto judicial discricio-
nário: 

(i) a norma considerada inconstitucional respeitar ao Direito Sancionatório 
em geral, nele se incluindo o Direito Penal (ilícito penal), o Direito Dis-
ciplinar (ilícito disciplinar) e o Direito Contra-Ordenacional (ilícito de 
mera ordenação social), por aqui se pressupondo uma intervenção com-
pressora dos direitos fundamentais individuais, de entre as razões possí-

119 Art.º 150º, nº 3, da CSTP. 
120 Sobre esta matéria, abrangida pelo art.º 150º, nos 3 e 4, da CSTP, com o seu equivalente na CRP, v. Marce-

lo Rebelo de Sousa, O valor…, I, pp. 257 e ss.; Luís Nunes de Almeida, O Tribunal..., pp. 970 e ss.; José 
Manuel M. Cardoso da Costa, A jurisdição constitucional em Portugal, 2ª ed., Coimbra, 1992, pp. 60 e 61; 
Maria Margarida Cordeiro Mesquita, Direito de resistência e ordem fiscal, pp. 169 e ss.; Rui Medeiros, 
Ensaio sobre a responsabilidade civil do Estado por actos legislativos, Coimbra, 1992, pp. 155 e ss.; J. J. 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição..., pp. 1043 e 1044; Jorge Miranda, Manual..., VI, pp. 258 
e ss.; Vitalino Canas, Introdução às decisões…, pp. 195 e ss., e O Tribunal Constitucional: órgão de ga-
rantia da segurança jurídica, da equidade e do interesse público de excepcional relevo, in AAVV, Estudos 
em Homenagem ao Prof. Doutor Armando M. Marques Guedes, Coimbra, 2004, pp. 107 e ss.
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veis, as mais fortes para justificarem um desvio à aplicação do princípio 
do caso julgado;

(ii)  a norma considerada inconstitucional ser “…de conteúdo menos favorá-
vel ao arguido…”, num juízo comparativo em relação à situação hipoté-
tica que existiria no caso de não ser aplicada esta excepção, por desvalo-
rização normal no âmbito da declaração de inconstitucionalidade, ideia 
de norma “menos favorável” que pressupõe um juízo concreto, incluindo 
uma situação menos desvantajosa, no caso de haver uma norma sanciona-
tória menos dura, ou uma situação de todo em todo não desvantajosa, por 
nenhuma norma sancionatória se aplicar.

iX. A delimitação dos efeitos das decisões positivas de inconstitucionalidade 
que pudemos até agora observar têm em comum serem pré-fixadas ao nível do 
texto constitucional, estabelecendo-se os limites em que isso pode suceder, ain-
da que com alguma liberdade de decisão, conquanto não liberdade de estipula-
ção, por parte do Tribunal Constitucional. 

A verdade é que este alto tribunal pode produzir decisões positivas de  
inconstitucionalidade dispondo de uma muito maior liberdade conformativa da 
sua amplitude, dizendo a CSTP que “Quando a segurança jurídica, razões de 
equidade ou interesse público de excepcional relevo, que deverá ser fundamen-
tado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconsti-
tucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos 
n.os 1 e 2”121. 

A condição geral para que estas decisões sejam tomadas está longe de corres-
ponder a uma mera cláusula vazia e assenta antes numa preocupação substantiva 
concernente à irrupção de valores que circunstancialmente possam competir 
com o princípio da constitucionalidade, numa listagem que só pode ser taxativa, 
dada a excepcionalidade do preceito em causa: 

–  razões de “segurança jurídica”: sempre que a decisão geral de invalidação 
da norma inconstitucional provocasse incerteza jurídica na legislação alter-
nativamente aplicável, ou representasse uma inadmissível frustração de 
expectativas que se considerassem estabilizadas;

–  razões de “equidade”122: sempre que a decisão geral de invalidação da nor-
ma inconstitucional criasse um desequilíbrio na solução jurídica dada a 
situações particulares, fazendo emergir um significativo desejo de tratar 
situações passadas de um modo diverso, como através de legislação a con-
siderar inconstitucional só para o futuro; 

121 Art.º 150º, nº 4, da CSTP. 
122 Quanto a esta aplicação prática da equidade, v. Diogo Freitas do Amaral, Manual de Introdução ao Direi-

to, I, Coimbra, 2004, pp. 128 e ss.
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–  razões de “interesse público de excepcional relevo”: sempre que a decisão 
geral de invalidação da norma inconstitucional, numa óbvia cláusula geral 
residual, abarcando motivos não contemplados nas cláusulas anteriores, 
impusesse uma perturbação em qualquer outro interesse público, desde que 
de excepcional relevo, numa avaliação sobretudo qualitativa, neles sobres-
saindo razões de cunho financeiro e fiscal. 

A decisão que venha a ser tomada submete-se ainda, no plano formal, a uma 
especial fundamentação, directamente relacionada com a exigibilidade da solu-
ção proposta à luz daquelas mesmas razões. 

A modelação da decisão positiva de inconstitucionalidade, com a invocação 
destas razões, pode ser feita segundo o critério temporal: a redução da eficácia 
retroactiva da declaração de inconstitucionalidade, no limite até ao momento em 
que o acórdão é publicado, tendo nesse caso a decisão, não efeitos ex tunc, como 
é normal, mas só efeitos ex nunc. 

Não parece que outros critérios se possam apresentar relevantes, sob pena da 
subversão global da função do mecanismo da fiscalização abstracta da constitu-
cionalidade: 

–  a modelação em razão do território: seria a decretação da inconstituciona-
lidade apenas nalgumas parcelas do território, o que não parece admissível 
à luz da unidade constitucional do território são-tomeense; 

–  a modelação em razão das pessoas: seria a decretação da inconstituciona-
lidade apenas para certas categorias de pessoas, o que não parece aceitável 
à luz de um mínimo estatuto de igualdade jurídica, mesmo que essa teórica 
restrição respeitasse formalmente o princípio da generalidade.

12. a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão

i. A fiscalização da inconstitucionalidade por omissão assenta num pressu-
posto radicalmente diverso daquele que substancia os tipos de fiscalização da 
constitucionalidade que pudemos apreciar, que é a inconstitucionalidade, não 
por acção, mas por omissão. 

Esta inconstitucionalidade por omissão significa a ausência de actos jurídi-
co-públicos que a CSTP imponha e sem os quais ela não pode ser cumprida: a 
sua violação, na inconstitucionalidade por omissão, acontece pela não promana-
ção dos actos jurídico-públicos constitucionalmente devidos123. 

123 Quanto ao conceito de inconstitucionalidade por omissão, v. Jorge Miranda, Manual…, VI, pp. 272 e ss.; 
J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 1033 e ss.; Jorge Pereira da Silva, Dever de 
legislar e protecção constitucional contra omissões legislativas, Lisboa, 2003, pp. 11 e ss.; Alan Bohnen-
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ii. O leque das inconstitucionalidades por omissão é muito variado, em fun-
ção de outros tantos critérios, em parte coincidentes com os critérios da incons-
titucionalidade por acção, sendo de assinalar estes mais relevantes: 

–  em função da natureza do acto em falta: inconstitucionalidade por omissão 
de atos legislativos, políticos, administrativos ou jurisprudenciais;

–  em função da natureza da norma ou princípio constitucional violado: 
inconstitucionalidade por omissão de actos impostos pela Constituição, 
quer nas suas normas, quer nos seus princípios, para a tornarem directa-
mente exequível e imediatamente aplicável;

–  em função da extensão da omissão violadora da Constituição: inconstitu-
cionalidade por omissão total – sempre que a ausência de acto devido seja 
global – e inconstitucionalidade por omissão parcial – sempre que a ausên-
cia apenas atinja parte do dever de cumprir a Constituição;

–  em função da relação da omissão para com a Constituição violada: in-
constitucionalidade por omissão antecedente – sempre que a violação da 
Constituição se afira pela ausência de um acto devido e exigido pela Cons-
tituição – e inconstitucionalidade por omissão consequente – sempre que a 
violação da Constituição se concretize na falta de um acto jurídico-público 
que não permita executar a Constituição que apresenta um outro acto de 
mediação entre ela própria e a realidade constitucional. 

iii. Mas a inconstitucionalidade por omissão, que assim se pode delimitar, 
não está inteiramente coberta pela fiscalização da inconstitucionalidade por omis-
são prevista na CSTP124, compaginando as dimensões substantiva e processual. 

berger, O silêncio legislativo na Constituição da República Portuguesa, na Constituição da República 
Federativa do Brasil e na Constituição Europeia, Coimbra, 2004, pp. 38 e ss.

124 Sobre a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão prevista na Constituição Portuguesa, v. Jorge 
Miranda, Inconstitucionalidade por omissão, in AAVV, Estudos sobre a Constituição, I, Lisboa, 1977, pp. 
339 e ss., Inconstitucionalidade, pp. 489 e ss., A fiscalização da inconstitucionalidade por omissão no 
ordenamento constitucional português, in AAVV, Inconstitucionalidad por omisión (coord. de Víctor Ba-
zán), Santa Fé de Bogotá, 1997, pp. 160 e ss., e Manual..., VI, pp. 272 e ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, 
Direito Constitucional…, pp. 369 e 370; J. J. Gomes Canotilho, Constituição dirigente e vinculação do 
legislador, Coimbra, 1982, pp. 351 e ss., e Direito Constitucional e Teoria…, pp. 1037 e ss.; Pierre Bon, 
La Justice..., pp. 148 e ss.; Luís Nunes de Almeida, O Tribunal..., pp. 946 e 947; Jorge Bacelar Gouveia, 
Inconstitucionalidade por omissão; consultas directas aos cidadãos a nível local – anotação ao Acórdão 
nº 36/90 do Tribunal Constitucional, in O Direito, ano 122º, 1990, II, pp. 420 e ss.; J. J. Gomes Canotilho 
e Vital Moreira, Constituição..., pp. 1046 e ss.; J. J. Fernández Rodríguez, La inconstitucionalidad por 
omisión en Portugal, in Revista de Direito e Estudos Sociais, ano XXXVII, II série, 1995, nos 1, 2 e 3, 
pp. 265 e ss., e La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, 1998, pp. 247 e ss.; Miguel Lobo Antunes, 
Tribunal..., pp. 443 e 444; Francisco Fernández Segado, La inconstitucionalidad por omisión: cauce de 
tutela de los derechos de naturaleza socioeconómica?, in AAVV, Inconstitucionalidad por omisión (coord. 
de Víctor Bazán), Santa Fé de Bogotá, 1997, pp. 25 e ss.; Giovanni Vagli, Prime riflessioni sul controllo 
di costituzionalità per omissione in Portogallo, in AAVV, Perspectivas Constitucionais, III, Coimbra, 
1998, pp. 1087 e ss.; Fernando Alves Correia, Justiça Constitucional, pp. 95 e ss.; Jorge Pereira da Silva, 
Dever de legislar..., pp. 139 e ss. 
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Trata-se de um caso em que, no Direito Constitucional São-Tomense, não 
ocorre a total coincidência entre o esquema processual da fiscalização e os 
casos possíveis de inconstitucionalidade por omissão, o que se deve a duas 
razões primordiais: 

–  por uma opção política, de não conferir um excessivo peso à fiscalização 
da inconstitucionalidade por omissão; 

–  por uma opção técnica, de não ser possível tudo fiscalizar no caso da 
inconstitucionalidade por omissão, que mostra hipóteses insindicáveis des-
te ponto de vista.

É assim que, dentro do amplo conjunto de exemplos da inconstitucionali- 
dade por omissão, a CSTP fez a opção de apenas fiscalizar a omissão de actos 
legislativos destinados a executar as fontes constitucionais imediatamente apli-
cáveis: “…o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da 
Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exe-
quíveis as normas constitucionais”125. 

iV. A delimitação do conceito de “medida legislativa necessária” para tornar 
exequíveis as normas constitucionais suscita um primeiro problema a respeito 
da amplitude com que, nestes termos, funciona o padrão da constitucionalidade, 
sendo certo que alguns desvios, pelo menos, literais se apresentam: 

–  por um lado, não se faz qualquer alusão aos princípios constitucionais, mas 
não se pode esquecer que estes, tal como as normas, igualmente integram 
o bloco da constitucionalidade; 

–  por outro lado, o bloco da constitucionalidade que se afigura relevante re-
duz-se ao texto da CSTP, ainda que do mesmo modo a força normativa da 
CSTP se afira por outras disposições constitucionais, mesmo se documen-
talmente fora da CSTP. 

São as soluções mais amplas que justificam os dois casos mencionados: não 
apenas os princípios devem ser considerados, ainda que a sua exequibilidade 
por normas infra-constitucionais possa ser mais discutível, como qualquer dis-
posição constitucional deve servir de parâmetro para a fiscalização da inconsti-
tucionalidade por omissão, a partir do alargamento formal do bloco da constitu-
cionalidade, que aqui tem uma das suas mais importantes aplicações. 

V. A delimitação do conceito de “medida legislativa necessária” carece 
de ser feita do ponto de vista do acto omissivo assim violador do texto consti-
tucional. 

125 Art.º 148º, nº 1, in fine, da CSTP. 
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Por mais redutora que pareça tal solução, resulta seguro que a fiscaliza- 
ção da inconstitucionalidade por omissão quer restringir-se aos actos de natu-
reza legislativa, assim se excluindo quaisquer outros actos cuja omissão  
possa ser do mesmo modo relevante sob a lógica da violação da CSTP por 
omissão. 

Contudo, não deixa de ser curioso verificar que o texto constitucional, na 
identificação da inconstitucionalidade por omissão relevante no âmbito deste 
tipo de fiscalização, não se preocupa com a identificação de tipos formais de 
actos legislativos, antes se refugia num conceito mais fugidio de “medida legis-
lativa” que em mais algum lugar o texto constitucional conhece. 

Portanto, parece plausível considerar que este tipo de fiscalização, na confi-
guração do seu objecto, não se deixa agrilhoar por certas categorias formais  
de actos legislativos e os encara com grande amplitude, dentro de duas balizas 
extremas: 

–  por um lado, a lei em sentido material, devendo o acto jurídico-público em 
falta ter aquela contextura; 

–  por outro lado, ser infra-constitucional no sentido de com a sua existência 
se permitir a exequibilidade do texto constitucional. 

A concretização dos actos legislativos incluídos vai desde a lei de revisão 
constitucional – no seu estrito lado de poder constituído – aos diversos actos de 
natureza legislativa.

Em contrapartida, não parece que tenha sentido a expansão do conceito de 
“medida legislativa”, um pouco como o que sucedeu em relação ao conceito de 
norma na sua qualidade de objecto geral dos processos de fiscalização sucessiva 
da constitucionalidade, para outras funções jurídico-públicas apenas com base 
na sua normatividade, a não ser em alguns casos excepcionais. 

Vi. A delimitação do conceito de “medida legislativa necessária” completa-
-se pela avaliação da situação existente, sob a óptica da aplicação da CSTP, no 
caso de um acto legislativo devido não ter sido produzido.

Uma das perspectivas a considerar é a da valoração da relação de necessida-
de de certo acto legislativo do prisma da exequibilidade da Constituição. 

A inconstitucionalidade por omissão a ser analisada radica na função especí-
fica a atribuir ao acto legislativo em falta sob o prisma de o mesmo ser apto, na 
sua eficácia, a conseguir a aplicação da Constituição. 

Não basta, assim, um qualquer acto legislativo, mas impõe-se a eficácia de 
um acto legislativo que se mostre ter uma aptidão de exequibilidade constitucio-
nal, sabendo-se que a efectividade da Constituição depende dele mesmo, ainda 
no caso de essa efectividade ser plural, por não depender apenas de um singelo 
acto legislativo. 
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Porém, essa efectividade constitucional pode ser prejudicada nalgumas si- 
tuações, todas elas, apesar de diversas, originando um juízo de inconstituciona-
lidade por omissão126: 

–  a omissão total da medida legislativa necessária, caso em que, pura e sim-
plesmente, o diploma de que se carece não se afigura eficaz; 

–  a omissão quantitativamente parcial da medida legislativa necessária, 
numa hipótese em que um ou até vários diplomas legislativos conferem 
alguma exequibilidade à Constituição, mas não na extensão máxima que 
ela pressupõe, executando-a somente em parte, numa apreciação de tipo 
quantitativo;

–  a omissão qualitativamente parcial da medida legislativa necessária, 
cenário em que se considera a Constituição inexequível por os actos legis-
lativos, não obstante vigentes, se mostrarem insuficientes ou inadequa- 
dos à plenitude da exequibilidade da lei fundamental, tal como ela foi con-
cebida, numa apreciação qualitativa. 

Vii. Outra perspectiva que cumpre do mesmo modo referir neste tercei-
ro aspecto da relação entre a omissão legislativa e o bloco da constitucionali-
dade é percebida no âmbito do procedimento de elaboração dos actos legisla-
tivos. 

A aplicação da CSTP por intermédio de actos legislativos só vem a suceder, 
em termos práticos, quando tais actos, além de existirem, são válidos e vigentes. 
Deste modo, deixa de haver omissão legislativa no caso de os actos legislativos 
considerados necessários terem alcançado o patamar da efectividade jurídico- 
-legal, que é dada pelo conceito de eficácia normativa.

Do que se carece é de uma apreciação substancialmente orientada acerca dos 
casos em que a omissão legislativa, por razões procedimentais, não acarrete o 
resultado da inconstitucionalidade por omissão.

A consideração de diversas situações até permite tipificar excepções possí-
veis, de natureza procedimental, para se concluir pela não inconstitucionalidade 
por omissão, apesar da ausência de medida legislativa127:

–  quanto ao tempo necessário de elaboração: por não ter transcorrido, des-
de a entrada em vigor da norma constitucional cuja fiscalização por 
omissão se analisa, o tempo considerado indispensável para permitir a 
edição da medida legislativa em falta, sendo certo que há um procedi-
mento com a sua tramitação e que isso não se opera através de um acto 
instantâneo; 

126 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Inconstitucionalidade por omissão…, p. 421.
127 Apresentando essas razões, Jorge Bacelar Gouveia, Inconstitucionalidade por omissão…, pp. 421 e 422.
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–  quanto ao funcionamento dos órgãos: períodos há, mais longos ou mais 
curtos, em que os órgãos legiferantes não estão operacionais – no caso de 
recesso parlamentar – ou estão apenas parcialmente operacionais, não es-
tando na plenitude das suas funções – os governos de gestão ou o Parla-
mento dissolvido; 

–  quanto às relações inter-orgânicas: o procedimento legislativo não inclui 
apenas a produção da vontade de um só órgão, mas antes considera a con-
junção de diversas vontades, que se harmonizam em termos de produzir 
um acto final, outro factor a levar em consideração, no início e na conclu-
são do procedimento legislativo; 

–  quanto à natureza das matérias objecto de legiferação: nem todas as ma-
térias a merecer um tratamento legislativo oferecem o mesmo grau de com-
plexidade, podendo dar-se o caso de se enfrentar um domínio extremamen-
te complexo, com normas técnicas, que dificulte a sedimentação de um 
projecto legislativo que possa satisfatoriamente prover efectividade à nor-
ma constitucional. 

Nem sempre o juízo da inconstitucionalidade por omissão se basta com uma 
omissão legislativa naturalisticamente avaliada: antes muitas vezes se precisa de 
uma omissão legislativa constitucionalmente valorada, assim se percebendo 
bem as diferenças entre uma coisa e outra.

A regra geral é, pois, a de haver inconstitucionalidade por omissão caso fal-
tem, total ou parcialmente, as medidas legislativas necessárias para executar as 
normas constitucionais ou, caso elas existam, elas sejam inadequadas ou insufi-
cientes; mas em certas situações, porém, pode o Tribunal Constitucional assim 
não entender se se verificarem excepções procedimentais que justificam, pela 
natureza das coisas, essa omissão ou insuficiência128. 

Viii. O processo de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão pode 
ser desencadeado em qualquer momento por duas entidades distintas, ainda que 
assente em dois fundamentos diversos129: 

–  com base num fundamento geral, assim acedendo a todas as partes da vio-
lação da CSTP por omissão, o pedido de fiscalização pode ser desenca- 
deado pelo Presidente da República; 

128 Jorge Bacelar Gouveia, Inconstitucionalidade por omissão…, p. 422, aqui se acrescentando que “…o 
poder de valorar essas situações não briga com a separação de poderes, dado que é a própria Lei  
Fundamental que o permite, nem com o carácter objectivista da fiscalização, visto que se procede, 
sempre, a apreciações baseadas em factos cognoscíveis, que não dependem da vontade dos órgãos  
legiferantes.”

129 Cfr. o art.º 148º, nº 1, primeira parte, da CSTP. 
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–  com base num fundamento específico, a “…violação de direitos da Região 
Autónoma do Príncipe…”, o pedido de fiscalização pode ser requerido 
pelo Presidente da respectiva Assembleia Legislativa regional130. 

A posterior tramitação do processo no Tribunal Constitucional integra as 
mesmas fases que se encontram presentes no processo de fiscalização abstracta 
sucessiva da constitucionalidade, para cujo regime o ALTC directamente reme-
te: “Ao processo de apreciação do não cumprimento da Constituição por omis-
são das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas cons-
titucionais é aplicável o regime estabelecido na secção anterior, salvo quanto 
aos efeitos”131. 

iX. O efeito da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão é mera-
mente declarativo, consistindo no seguinte: “Quando o Tribunal Constitucional 
verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conheci-
mento ao órgão legislativo competente”132. 

A decisão positiva na fiscalização da inconstitucionalidade por omissão é a 
mera verificação – o Tribunal Constitucional “verifica” – de uma omissão legis-
lativa que torna inexequível a CSTP, facto que, todavia, não espelha a atribui-
ção, ainda que excepcional e provisória, de competências legislativas àquele 
tribunal, nem mesmo a decisão consiste em qualquer recomendação no sentido 
de legislar para produzir a normação em falta.

130 Entendendo-se que neste caso de violação dos direitos das Regiões Autónomas, aqueles órgãos, com legi-
timidade processual activa geral, igualmente podem requerer esta fiscalização da inconstitucionalidade por 
omissão. 

131 Art.º 70º do ALTC. 
132 Art.º 148º, nº 2, da CSTP. 
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cargos políticos, assim como os preceitos constitucionais que tratam da questão relativa 
à receção do Direito Internacional Convencional, mormente, a forma de transposição e 
sua posição hierárquica na ordem jurídica São-tomense e as suas respetivas implicações 
jurídicas. A par disso, são clarificadas as diversas posições assumidas por diversos Esta-
dos juridicamente próximos e como foram desbravando os complexos problemas que as 
suas constituições lhes impunham nesta matéria, assim como as posições públicas dos 
diversos atores políticos e instituições democráticas da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe sobre este dossiê, explicando também os dissensos entre elas. A partir 
disto, se propõe uma via alternativa que, se julga, deve o país (as autoridades) prosseguir 
para que, de forma descomplexada e sem qualquer temor e tabu, se crie condições cons-
titucionais para que, juridicamente, a ratificação deste importante instrumento do direito 
penal internacional possa constituir uma possibilidade. A este propósito, se avança com 
eventuais soluções que poderão permitir uma melhor harmonização entre o Estatuto do 
TPI e a Constituição as quais o legislador nacional poderá seguir com vista a solucionar 
o problema analisado. 

1. introdução

O século XXI trouxe consigo os arquivos do passado que, consequente-
mente, viriam a sofrer algumas transformações na história mais recente da 
humanidade. 

O direito internacional, não permanecendo alheio a essas mutações, trans-
formou-se igualmente e, essa mudança, que se pauta por uma nova ordem mun-
dial, é trilhada em um novo jus gentium – direito universal da humanidade. 
Nesta renovada ordem jurídica universal, cuja fonte material é fundamental-
mente a consciência jurídica universal, isto é, a dignidade da pessoa humana, 
máxime, o próprio ser humano é considerado sujeito pleno de direitos em 
confronto à sua condição clássica de mero expetador do protagonismo da enti-
dade estatal no seio da comunidade internacional1. Desta forma, é inegável que, 

1 Contra esta orientação, discordam juristas de reconhecido mérito como Francisco Resek. O autor alega que 
os indivíduos (e as empresas públicas ou privadas) não têm personalidade jurídica pelo que, não podem ser 
sujeito pleno de direito. Ver Francisco Resek, Direito Internacional Público,10.ª ed., São Paulo, Editora 
Saraiva, 2007, p.152. Note-se que, a atuação do ser humano como sujeito ativo do direito internacional tem 
como suporte os Tribunais Internacionais de Direitos Humanos como atesta o leque de jurisprudência 
existente a este respeito, permitindo-se, inclusive, que o indivíduo, o sujeito ativo do direito internacional, 
litigue contra seu próprio Estado. A favor do indivíduo como sujeito de pleno direito no seio da comunida-
de internacional, ver Antônio Augusto Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, 1ª. 
ed., Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2006. pp. 395 e ss. Este autor entende que, no atual “… mundo 
sombrio em que vivemos, impõe-se afirmar, […], o necessário primado do Direito sobre a força, assim 
como o imperativo de acesso direto da pessoa humana à justiça internacional e a importância de valores 
universais”. Neste mesmo sentido, Anabela Miranda Rodrigues, “Princípio da Jurisdição Penal Universal 
e Tribunal Penal Internacional — Exclusão ou complementaridade”, in AAVV, Direito Penal Internacio-
nal para a protecção dos direitos humanos, Lisboa, 2003, pp. 57, 58 e 59 e Mario Bettati, Le droit 
d’ingérence. Mutation de l’ordre international, ed., Odile Jacob, 1996, p. 37. Sobre a evolução do direito 

70 | Jonas Gentil e Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita



sobretudo após a segunda metade do século XX, a realidade mais recente con-
duzisse a uma mudança de paradigma no sentido de se abandonar a orientação 
tradicional que entendia o direito internacional apenas como um direito entre 
Estados, para, atualmente, se poder incorporar as organizações internacionais e 
os indivíduos2.

Perspetivando que os grandes conflitos ocorridos no início e meados do sé-
culo XX não se repitam, pelo menos com a vastidão de outros tempos, tendo 
inclusive atualmente sido ultrapassados por outros, menores, mas não menos 
devastadores como é o caso dos conflitos intra-nações3. Decorrem destes a im-
posição supranacional de diploma de caráter penal, capaz de tutelar de forma 
satisfatória os ilícitos que venham a ser perpetrados, e que não podem ficar à 
mercê das instituições nacionais, muitas vezes subordinadas à influência nefasta 
dos poderosos.

Confrontados com tais realidades, alguns países procuraram sempre compro-
missos4, quer a nível bilateral quer a nível multilateral, que permitissem assegu-
rar uma melhor cooperação entre si, a fim de combater crimes que, pela sua 
natureza e forma de materialização, muito dificilmente seriam reprimíveis ape-
nas por um só Estado. Para a sua concretização, alguns destes Estados viram-se 
obrigados a rever as suas Leis Fundamentais por forma a não inviabilizar a co-
operação com outros Estados ou organismos internacionais5.

É assim que, com o intuito de satisfazer aos anseios da comunidade interna-
cional, entre os dias 15 e 17 de julho de 1998, foi adotado pela “Conferência 

internacional ver também Jerome Gautron, Les sanctions du droit international humanitaire, Presses Uni-
versitaires du Septentrion, 1994, pp. 315 e ss. Sobre a pessoa humana como sujeito de Direito Internacio-
nal, ver ainda Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Internacional Público, Coimbra, Almedina, 2.ª 
ed., 2004, pp. 513 e ss.; Giuseppe Sperdutti, “L’individu et le Droit International”, in Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International, 1956, II, pp. 733 e ss.; Antonio Cassese, Individuo (Diritto Internazio-
nale), in Enciclopedia del Diritto, XXI, 1971, pp. 184 e ss., International Law in a divided World, Oxford, 
1986, pp. 99 e ss., e International Law, Oxford, 2003, pp. 349 e ss. 

2 Embora, como entende Francisco Ferreira de Almeida, só em relação aos chamados crimes under interna-
tinal law, uma vez que quanto aos delicta iuris gentium dificilmente se poderá sustentar a tese de persona-
lidade jurídica internacional do indivíduo (com a possível exceção do crime de terrorismo), visto que as 
normas prevendo as respetivas punições se dirigirem, por norma, prima facie, aos Estados e só mediata-
mente aos indivíduos. Ver Francisco Ferreira de Almeida, Direito Internacional Público, 2.ª ed., Coimbra 
Editora, 2003, p. 335.

3 Referimo-nos aos casos ocorridos em Ruanda e ex-Jugoslávia. Sobre a relação entre os Estados Africanos 
e o Tribunal Penal Internacional, ver Alexandre Guerreiro, A Resistência dos Estados Africanos à Jurisdi-
ção do Tribunal Penal Internacional, Almedina, 2012. 

4 Segundo Fernandes, a consciência desta necessidade, por parte dos Estados soberanos, isto é, de encontra-
rem condições para se unirem no combate à criminalidade é imemorial. Vide Carlos Fernandes, A Extradi-
ção e o Respectivo Sistema Português, Coimbra, 1996. A propósito do crime transnacional, ver Neil Bois-
ter, An Transnational Criminal Law, Oxford University Press, UK, 2012.

5 É neste contexto, por exemplo, que o princípio da não extradição de nacionais, com a proteção constitu-
cional que diversos Estados soberanos lhe emprestam, viria a sofrer alguma compressão. Sobre esta maté-
ria, ver Jonas Gentil, “A [Não] Extradição de Nacionais na CPLP: Perspetivas Históricas e Estado Atual”, 
in Themis, Revista da Faculdade de Direito da UNL, Ano12, N.os 22/23, 2012, pp.175-218.
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Diplomática dos Plenipotenciários das Nações Unidas para o Estabelecimento 
de um Tribunal Penal Internacional”6 – o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional. O Tribunal Penal Internacional (TPI) – também chamado de In-
ternational Criminal Court – é, portanto, o culminar de um processo crescente 
que conduziu a adoção expressa de regras de direito penal internacional (völkers-
trafrecht), que pode ser definido como “o conjunto de todas as normas de direi-
to internacional que estabelecem consequências jurídico-penais”7. Combinam-
-se, pois, princípios de direito penal e internacional, submetendo as condutas 
individuais a uma punibilidade autónoma de direito internacional, por força da 
aplicação do princípio da responsabilidade penal direta do indivíduo, este inse-
rido nas regras de direito internacional, pois o indivíduo, conforme sustenta 
Mario Bettati, tinha ganho, com esta nova ordem mundial, uma “dupla cidada-
nia”: nacional e internacional8.

Nesta perspetiva, manifesta-se evidente que a génese do TPI, esboçada atra-
vés do conceito de direitos humanos e concretizada com a proibição originária 
do crime “contra a Humanidade”9, está fortemente conectada ao seguimento 
desse processo de transição e tem por corolário a teoria da responsabilidade in-
ternacional do indivíduo. Neste encadeamento, ensina Antonio Cassese e Paola 
Gaeta que, “ICL [International Criminal Law] also presents the unique charac-
teristic that, more than any other segment of PIL [Public International Law], it 

6 Para leitura do texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, ver Diário da República [Por-
tuguesa], I, Série-A, n.º 15, de 18 de janeiro de 2002. Os antecedentes históricos do Estatuto de Roma, 
pode ver-se apud Paula Escarameia, “Quando o mundo das soberanias se transforma no mundo das pes-
soas: o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e as Constituições nacionais”, in Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Ano II, N.º 3, 2001, pp. 143 e ss., e “O Tribunal Penal 
Internacional”, in Reflexões sobre temas de Direito Internacional: Timor, a ONU e o Tribunal Penal Inter-
nacional, ISCSP, Lisboa, 2001 pp. 297 e ss. Para um conhecimento mais pormenorizado das negociações 
inerentes ao consagrado no Estatuto de Roma, ver Paula Escarameia, “Prelúdios de uma nova ordem mun-
dial: o Tribunal Penal Internacional”, in Goethe-Institut de Lisboa (org.), Direito Penal Internacional – 
Para a Protecção dos Direitos Humanos, Fim do Século-Edições, 2003, pp. 99.; Roy Lee, “The Rome 
Conference and Its Contributions to International Law”, in Roy Lee, (ed.), The International Criminal 
Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results, The Hague: Kluwer Law Internatio-
nal, 1999, pp. 1-39 e, Umberto Leanza, “The Rome Conference on the Establishment of an International 
Criminal Court: a Fundamental Step in the Strengthening of International Criminal Law”, in Lattanzi, 
Flavia and Schabas, William, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Vol. I, Il 
Sirente, Itália, 1999.

7 Segundo Kai Ambos, A Parte Geral do Direito Penal Internacional: bases para uma elaboração dogmá-
tica, trad. Carlos E. A. Japiassú e Daniel A. Raizman, São Paulo, 2008, RT, p.42, citando, também, a defi-
nição de Otto Triffterer, Dogmatische Untersuchungen zur Entwicklung des materiellen Völkerstrafrechts 
seit Numberg, 1966, entende que o “direito penal internacional em sentido formal é o conjunto de todas as 
normas de natureza penal do direito penal internacional, que conectam a uma conduta determinada – cri-
mes internacionais – certas consequências tipicamente reservadas ao direito penal e que, como tais, são 
aplicáveis diretamente”.

8 Mario Bettati, “Le droit…”, op. cit., p. 37. Neste sentido, ver também Anabela Miranda Rodrigues, “Prin-
cípio…”, op. cit., p. 59.

9 Assim, Mireille Delmas-Marty, Troys défis pour um droit mondial, Seuil, 1998, p. 187 e Anabela Miranda 
Rodrigues, “Princípio…”, op. cit., p. 59.
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simultaneously derives its origin from and continuously draws upon both inter-
national humanitarian law and human rights law, as well as national criminal 
law”10. Note-se que, os antecedentes autênticos do TPI estão intimamente liga-
dos aos Tribunais de Nuremberg e Tóquio, logo após a II Guerra Mundial11 e, 
mais recentemente, nos tribunais internacionais da ex-Jugoslávia (1993), sedia-
da em Haia, na Holanda, e Ruanda (1994), sediada em Arusha, na Tanzânia12-13, 
isso sem que se tenha em conta os chamados “Tribunais Mistos”14. A partir da 
atuação destes Tribunais e, pondo de lado a polémica concernente à legitimida-
de dos mesmos, é visível o pendor objetivo do direito internacional no sentido 
de considerar os indivíduos sujeitos passivos de responsabilização no âmbito da 
comunidade internacional15. 

10 Antonio Cassese and Paola Gaeta, International Criminal Law, Third Edition, Oxford, 2013, p. 5.
11 Ver Anabela Miranda Rodrigues, “Princípio…” op. cit., p. 58, Antonio Cassese and Paola Gaeta, Interna-

tional…, op. cit., p. 4 e Alexandre Guerreiro, “De Breisach a Roma: O longo Caminho do Tribunal Penal 
Internacional”, in Revista da Faculdade de Direito da UERJ-RFD, Vol.2, N.º. 24, 2013, p. 29. Por ocasião 
do fim da II Guerra Mundial, a sociedade internacional deparou-se com a realidade cruel resultante do 
conflito. O holocausto, o extermínio de milhões de judeus pelos nazistas alemães, obrigou os líderes polí-
ticos saídos da guerra a ter que tomar medidas com vista ao estabelecimento de uma estrutura jurídica que 
fosse capaz de julgar os responsáveis pelos crimes cometidos contra os judeus e, consequentemente, dar 
início à construção de um sistema de proteção internacional de direitos humanos. Nessa mesma ocasião, 
foi criado o Tribunal Militar Internacional de Tóquio, com idêntico objetivo, só que direcionado para o 
julgamento dos crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelos líderes políticos e militares japo-
neses durante a II Grande Guerra.

12 O Conselho de Segurança das Nações Unidas, através de adoção das Resoluções n.º 827 (1993) e n.º 955 
(1994), fez uso da mesma estratégia pós II Grande Guerra, agora sob a forma de “tribunais Ad Hoc”, para 
julgar os crimes cometidos por autoridades políticas da ex-Jugoslávia, durante o período de conflitos que 
resultou na sua divisão política e territorial e, igualmente, para julgar os crimes cometidos por autoridades 
políticas e militares durante os conflitos tribais ocorridos em Ruanda, em 1994, e que resultaram na perse-
guição e morte de milhares de civis. 

13 Acresce que, para além dos referidos tribunais (4 no seu todo), também houve lugar a criação de cinco 
comissões de investigação a saber, a de 1919, que visou, na sequência do Tratado de Versalhes, estudar os 
crimes cometidos durante a I Guerra Mundial, a de 1943, que investigou os crimes de guerra cometidos 
por alemães durante a II Guerra Mundial, e a comissão para o Extremo Oriente, de 1946, os cometidos 
pelos japoneses durante o mesmo conflito e, dando cumprimento à Resolução do Conselho de Segurança 
da ONU n.º 780 (1992), foi criada a Comissão que investigou as violações do direito internacional huma-
nitário na antiga Jugoslávia, e, na execução da Resolução n.º 935 (1994), a “Comissão para o Ruanda” 
propôs-se investigar os crimes cometidos durante a guerra civil daquele país. Consultar ainda o Parecer do 
antigo Procurador-Geral da República Portuguesa (PGR), José Souto de Moura, de 27 de janeiro de 2000, 
in http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/cda9707b05e9d10e8025679a00507
642?OpenDocument&Highlight=0,tribunal,penal,internacional (Consultado: 12/11/2014).

14 Como refere Marrielle Maia Alves Ferreira, “Tribunais Mistos” são aqueles criados pela Organização das 
Nações Unidas e possuem um corpo de juízes formado por magistrados nacionais e estrangeiros. Exemplo 
desses tribunais são os de Timor-Leste (2000), Serra Leoa (2002) Camboja (2003) e Líbano (2007). Ver 
Marrielle Maia Alves Ferreira, “A Grande Estratégia dos Estados Unidos para o Tribunal penal Interna- 
cional no pós-Gerra Fria”, in Política e Sociedade – Florianópolis, Vol.12, N.º 25, set./dez., 2013, p. 159; 
“O Tribunal Penal Internacional e a Oposição dos Estados Unidos”, in Revista Internacional de Direito e 
Cidadania, N.º 13, 2012 e Tribunal Penal Internacional: Aspectos Institucionais, Jurisdicional: Direito e 
Cidadania, ados Uni, Belo Horizonte, Del Rey.2000. 

15 Note-se que, aquando da criação do TPI já havia uma clara tendência da doutrina e da prática legislativa 
internacional em considerar o indivíduo como sujeito de direito internacional – tanto na vertente ativa da 
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O Estatuto do Tribunal Penal Internacional (ETPI) veio assim consolidar o 
direito penal internacional como sistema de direito penal da comunidade inter-
nacional, ampliando o seu âmbito de atuação para além dos fundamentos jurídi-
co-materiais, em ordem a circunscrever zonas acessórias ao direito penal, como 
a execução penal, cooperação internacional e organização judiciária. Contudo, é 
pertinente salientar que a ratificação deste instrumento jurídico de direito inter-
nacional e, a consequente transposição para os ordenamentos jurídicos nacio-
nais, viria a encontrar como maior opositor as Leis Fundamentais de alguns dos 
Estados signatários do diploma internacional.

Portanto, é neste quadro de objetivos, onde o confronto entre esta nova or-
dem jurídica internacional, por natureza flexível, e a estrutura tendencialmente 
rígida e formal encontrada no interior dos ordenamentos jurídicos estatais, que 
se torna importante e necessária elucidar acerca dos aspetos referentes à compa-
tibilidade e articulação destes dois instrumentos jurídicos. 

Neste sentido, se propõe analisar algumas das eventuais (in)compatibilida-
des – a) soberania nacional, b) pena de prisão perpétua, c) extradição de nacio-
nais e, d) imunidades e outras prerrogativas dos titulares de cargos políticos – 
que da articulação entre o ETPI e as ordens jurídicas internas, neste particular, a 
Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe (CRDSTP), 
viriam a culminar, pelo menos até a presente data, na não-ratificação desta Con-
venção multilateral de direito internacional. Assim, pertinente se torna, tendo 
em conta a possível colisão entre os princípios constitucionais que enformam o 
ordenamento jurídico-constitucional são-tomense, avançar com eventuais solu-
ções que possam permitir uma melhor harmonização entre o Estatuto do TPI e a 
Constituição São-tomense.

relação jurídica processual internacional como na vertente passiva dessa mesma relação. A discussão que 
nos interessa, todavia, é a que envolve o indivíduo como sujeito passivo de um tribunal penal internacio-
nal, no caso, o TPI, criado para julgar quaisquer cidadãos, de quaisquer nacionalidades, pela prática dos 
crimes catalogados no Estatuto do TPI. Ainda nesta senda, é importante notar que, como mais adiante 
veremos, nos termos do artigo 5.º, n.º 1 do ETPI, este tribunal é competente para julgar especificamente 
os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b) Os crimes contra a Humanidade; c) Os crimes de Guer-
ra, e d) O crime de agressão. Note-se que, para efeitos do TPI, com exceção ao crime de agressão (alínea 
d) do artigo 5.º do ETPI), a definição destes crimes constam dos artigos 6.º (Crime de genocídio), 7.º 
(Crime contra a Humanidade) e 8.º (Crime de guerra) do ETPI. Importa, sem desviar do objeto da nossa 
análise, fazer uma referência ao que o ETPI consagra no que se refere ao Crime de Agressão. Assim, 
quanto à este crime, o TPI, não o definindo no seu Estatuto, apenas estabelece no n.º 2 do referido artigo 
5.º que “O Tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão desde que, nos 
termos dos artigos 121.º e 123.º, seja aprovada uma disposição em que se defina o crime e se enunciem 
as condições em que o Tribunal terá competência relativamente a este crime. Tal disposição deve ser 
compatível com as disposições pertinentes da Carta das Nações Unidas”. Todavia, note-se que uma das 
críticas mais relevantes na doutrina em relação ao TPI prendem-se com a falta de definição do crime de 
agressão, uma vez que o seu conceito já tinha sido estabelecido pela ONU, na Resolução 3314 (XXIX), 
que definiu crime de agressão como sendo o uso de força armada por um Estado contra a soberania, 
integridade territorial ou independência política de outro país, ou qualquer outra agressão contrária a 
Carta das Nações Unidas. 

74 | Jonas Gentil e Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita



2. O Tribunal Penal internacional

Acolhendo aos preconizados objetivos da comunidade internacional no com-
bate a criminalidade hedionda, aos 17 de julho de 1998, foi criado pelo Estatuto 
de Roma, o Tribunal Penal Internacional16 que, viria a entrar em vigor a 1 de 
julho de 2002, após o depósito de sexagésimo (60º) instrumento de ratificação17. 
O Estatuto de Roma traduz-se assim no núcleo central do Direito Internacional 
Penal, pois fundamenta-se em normas de Direito Internacional Penal, isto é, 
normas de carácter penal estabelecidas e provenientes de tratados internacio-
nais, e não, como classicamente se regista, das normas emanadas do Estado ou 
de nenhum código penal ou de processo penal de qualquer País18. É com a apro-

16 Jorge Bacelar Gouveia, “Nem Sempre os Fins Justificam os Meios: o Tribunal Penal Internacional e a 
Constituição Portuguesa”, texto-síntese da palestra proferida em Curitiba (Paraná), no Brasil, em 12 de 11 
de 2006, no âmbito do IX Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional e do VII Simpósio Nacio-
nal de Direito Constitucional e “O Tribunal Penal Internacional: uma perspectiva de Direito Internacional 
e de Direito Constitucional”, in Juris Poiesis – Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de 
Sá, Ano 7, N.º 6, 2004, pp. 273 e ss. Sobre o Tribunal Penal Internacional em geral, ver além dos trabalhos 
até agora citados os seguintes textos: Maria Leonor Assunção, “O Tribunal Internacional Penal permanen-
te e o mito de Sísifo”, in Revista Portuguesa de Direito Criminal, 1998, pp. 27 e ss. e “Tribunal Penal 
Internacional e a Lei Penal e Processual Penal Portuguesa”, in AAVV, O Tribunal Penal Internacional e a 
Ordem Jurídica Portuguesa, Coimbra, 2004, pp. 49 e ss; Jean-François Dobelle, “La Convention de Rome 
portant Statut de la Cour Pénale Internationale”, in Annuaire François de Droit International, 1998, 
pp. 356 e ss.; Wladimir Brito, “Tribunal Penal Internacional: uma garantia jurisdicional para a protecção 
dos direitos da pessoa humana”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2000, 
pp. 81 e ss.; Paula Escarameia, “Quando…”, op. cit., 143 e ss., e “O Tribunal…”, pp. 255 e ss.; João Ma-
nuel da Silva Miguel, “Tribunal Penal Internacional: o após Roma e as consequências da ratificação”, in 
Revista do Ministério Público, Ano 22, abr./jun., 2001, N.º 86, pp. 27 e ss., e “O Tribunal Penal Interna-
cional”, in Revista do Ministério Público, Ano 23, N.º 90, abr./jun., 2002, pp. 57 e ss.; José de Campos 
Amorim, “O Tribunal Penal Internacional: um novo sistema de justiça universal”, in Lusíada (Porto), 
n.os 1-2, 2001, pp. 103 e ss.; Fernando Araújo, “O Tribunal Penal Internacional e o problema da jurisdição 
universal, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”, XLIII, N.° 1, 2002, Lisboa, pp. 
73 e ss.; Alberto Costa, Tribunal Penal Internacional, Lisboa, 2002; António Guévèl Branco, O Tribunal 
Penal Internacional – estatuto, Lisboa, 2002, pp. 17 e ss.; Philippe Sands, “After Pinochet: the role of 
national courts”, in AAVV, From Nuremberg to The Hague – the future of international criminal justice 
(ed. de Philippe Sands), Cambridge, 2003, pp. 74 e ss.; Anabela Miranda Rodrigues, “Princípio…”, op. 
cit., 57 e ss.; James Crawford, “The drafting of the Rome Statute”, in AAVV, From Nuremberg to The 
Hague – the future of international criminal justice (ed. de Philippe Sands), Cambridge, 2003, pp. 109 e 
ss.; Ana Luísa Riquito, “O Direito Internacional Penal entre o risco de Cila e o de Caríbes”, in AAVV, O 
Tribunal Penal Internacional e a Ordem Jurídica Portuguesa, Coimbra, 2004, pp. 162 e ss; Vital Moreira, 
“O Tribunal Penal Internacional e a Constituição”, in AAVV, O Tribunal Penal Internacional e a Ordem 
Jurídica Portuguesa, Coimbra, 2004, pp. 13 e ss., e Pedro Caeiro, “O Procedimento de Entrega Previsto 
no Estatuto de Roma e a sua incorporação no Direito Português”, in AAVV, O Tribunal Penal Internacio-
nal e a Ordem Jurídica Portuguesa, Coimbra, 2004, pp. 67 e ss.

17 Sobre a entrada em vigor do Estatuto ver o n.º 1 do artigo 126.º ETPI. Neste sentido, ver José Eduardo 
Sambo, “Os Princípios Processuais do Tribunal Penal Internacional”, in REDILP, Revista do Direito de 
Língua Portuguesa, Ano I, N.º I, 2013, p. 190. Ver, igualmente, Jorge Bacelar Gouveia, Direito Internacio-
nal Público, Textos Fundamentais, 1.º ed., Reimpressão. Coimbra Editora, 2009, pp. 71 e ss, bem como, 
Francisco Ferreira de Almeida, Direito…, op. cit., pp. 336 e ss.

18 Assim, José Eduardo Sambo, “Os Princípios…”, op. cit., p. 198. O autor, faz uma distinção bem elucida-
tiva e concisa entre Direito Penal Internacional e o Direito Internacional Penal.

São Tomé e Príncipe e o Estatuto do Tribunal Penal Internacional  | 75



vação do Estatuto de Roma que, pela primeira vez na história da humanidade, se 
cria uma Tribunal Penal Internacional permanente com jurisdição sobre as pes-
soas responsáveis por crimes internacionais de maior gravidade, a saber: a) cri-
me de genocídio, b) crimes contra a humanidade, c) crimes de guerra e, d) crime 
de agressão19. Nesta perspetiva, apenas se pode concluir que a competência do 
TPI restringir-se-ia, portanto, aos crimes considerados mais graves e que, por 
esta razão, afetariam, no seu conjunto, a comunidade internacional (artigos 1.º e 
5.º do ETPI)20.

O Tribunal Penal Internacional, distinguindo-se das formas de atuação dos 
Estados na persecução interna dos crimes considerados internacionais, transpõe 
de modo direto o Direito Penal Internacional, mas, todavia, não de forma mais 
perfeita e conveniente, visto que a sua jurisdição está dependente da colabora-
ção dos Estados envolvidos na persecução, o mesmo é dizer, daqueles Esta- 
dos nos quais tenha sido praticado o crime, ou onde se encontre a sua prova, o 
acusado, o suspeito ou mesmo a própria vítima. A praxis processual adotado 
pelo Estatuto de Roma consiste assim numa simbiose de institutos tradicionais 
adotados tanto pelo sistema jurídico anglo-saxónico como pelo sistema de 
matriz romano-germânica, onde se estabelece uma especial prática assegurado-
ra das garantias processuais penais. 

Entre os vários aspetos dignos de referência do TPI que, a nosso ver, neste 
capítulo, merece particular atenção, é relevante salientar, por um lado, a ques-
tão da subsidiariedade ou complementaridade da jurisdição do Estatuto de 
Roma em relação à autoridade dos tribunais nacionais dos Estados-Partes e, 
por outro lado, a dificuldade encontrada na ratificação do Estatuto de Roma 
por parte dos Estados, neste caso em concreto, São Tomé e Príncipe, uma vez 
que a harmonização entre este instrumento internacional e as Constituições da 
República e demais legislação interna nem sempre se mostrou tarefa de fácil 
concretização.

19 O TPI é por este motivo, um tribunal permanente capaz de investigar e julgar indivíduos acusados das 
mais graves violações de direito internacional humanitário, os chamados crimes de guerra, crimes con-
tra a humanidade ou de genocídio. Ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça, cuja jurisdição é 
restrita e direcionada aos Estados, o TPI analisará casos contra indivíduos e diferencia dos Tribunais de 
crimes de guerra da Jugoslávia e de Ruanda, criados para analisarem os crimes ocorridos durante esses 
conflitos.

20 Os chamados “Crimes Under International Law” uma vez que, sustentando uma possível exceção do cri-
me do terrorismo, os “delicta iuris gentium” não são aqui contemplados. Ver Francisco Ferreira de Almei-
da, Direito…, op. cit., p. 333. Neste seguimento, descordamos com Alexandre Guerreiro, quando refere 
que “…ao criar o Tribunal Militar Internacional de Nuremberga…” a comunidade internacional tencio-
nava sancionar, exemplarmente as “…delictas iuris gentium”, pois, não estava em causa este tipo de deli-
to mas sim os do grau mais elevado, ou seja, os “crimes under international law”. Ver Alexandre Guerreiro, 
A Resistência…, op. cit., p.27. 
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2.1 O princípio da complementaridade no Estatuto do TPI

Com a adesão ao Estatuto de Roma, diploma que possui a natureza jurídica 
de Tratado, o TPI passa a aparecer na jurisdição dos Estados-Partes sem que seja 
entendido como uma instância de recurso, na medida em que a sua competência 
apenas surge em relação aos crimes catalogados no próprio Estatuto, e após 
verificada a incapacidade ou falta de vontade do Estado-Parte pois este seria, a 
entidade competente para o processo e julgamento do crime21. 

Nestes termos, dispõe o artigo 1.º do Estatuto do TPI que, “É criado, pelo 
presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional ("o Tribunal"). O Tribu-
nal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsá-
veis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com 
o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais”. A 
competência e o funcionamento do Tribunal reger-se-á pelo Estatuto do TPI. 
Note-se que, a sua complementaridade em relação às jurisdições nacionais – o 
denominado princípio da complementaridade22 – vem objetivamente consagra-
do no artigo 17.º do referido diploma jurídico internacional. Assim, o n.º 1 deste 
último artigo estabelece que: “Tendo em consideração o décimo parágrafo do 
preâmbulo [primeira referência no Estatuto de Roma ao princípio da comple-
mentaridade] e o artigo 1.º, o Tribunal decidirá sobre a não admissibilidade de 
um caso se: a) O caso for obcjeto de inquérito ou de procedimento criminal por 
parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, salvo se este não tiver 
vontade de levar a cabo o inquérito ou o procedimento ou, não tenha capacidade 
para o fazer; b) O caso tiver sido obcjeto de inquérito por um Estado com juris-
dição sobre ele e tal Estado tenha decidido não dar seguimento ao procedimento 
criminal contra a pessoa em causa, a menos que esta decisão resulte do facto de 
esse Estado não ter vontade de proceder criminalmente ou da sua incapacidade 
real para o fazer; c) A pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta a que 
se refere a denúncia, e não puder ser julgada pelo Tribunal em virtude do dispos-
to no parágrafo 3.º do artigo 20; d) O caso não for suficientemente grave para 
justificar a ulterior intervenção do Tribunal”23. 

21 Anabela Miranda Rodrigues, “Princípio…”, op. cit., pp. 57 ss., Ana Luísa Riquito, “O Direito …”, op. cit., 
pp. 159 e ss., Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., pp. 13 e ss. Sobre as negociações deste princípio no 
Estatuto de Roma, ver Marrielle Maia, “O Tribunal…”, op. cit., pp. 78 e ss., e o Tribunal…, op. cit., p. 19; 
L. Condorelli, “La Cour Pénale Internationale: un pas geant (pourvu qu’il soit accompli)”, in Révue Géné-
rale de Droit International Public 103, 1999, pp. 7-21; P. Kirsh, e J. T. Holmes, “The Rome Conference 
on International Criminal Cout: The Negotiating Process”, in American Journal of International Law, 
Nº. 93, 1999, pp. 2-12.

22 Vide Ana Luísa Riquito, “O Direito…”, op. cit., pp. 170 e ss. e José Eduardo Sambo, “Os Princípios…”, 
op. cit., pp. 200 e ss. 

23 O n.º 2, por sua vez, consagra que, “A fim de determinar se há ou não vontade de agir num determinado 
caso, o Tribunal, tendo em consideração as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito 
internacional, verificará a existência de uma ou mais das seguintes circunstâncias: a) O processo ter sido 
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O TPI, conforme estabelecido, é uma instituição permanente, independente 
do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), com jurisdição sobre as 
pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacio-
nal – os crimes de genocídio; os crimes contra a Humanidade; os crimes de 
guerra, e os crimes de agressão. Foi entretanto a dimensão desta alta criminali-
dade que envergonhou a Humanidade e que levou a Comunidade Internacional 
a reconhecer que existem crimes de uma tal gravidade e magnitude que consti-
tuem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da Humanidade. Nestes 
termos, o fim último do TPI é evitar a impunidade e garantir o direito à justiça 
para as vítimas desses crimes hediondos. Todavia, o TPI existe para comple-
mentar as jurisdições penais nacionais24 e, como já se vislumbrou, apenas inter-
vém em caso de incapacidade ou inércia na investigação, acusação e julgamen-
to dos suspeitos desses crimes. Neste sentido, Frederique Samba, atual PGR do 
Estado São-tomense, entende que, “... caso os tribunais nacionais exercerem a 
sua jurisdição penal sobre os crimes considerados internacionais, o Tribunal 
Penal Internacional será automaticamente impedido [ou afastado] de intervir 
no processo”25. Acrescenta ainda o PGR de São Tomé e Príncipe que esta é uma 
evidência que resulta do caráter subsidiário do TPI e que está bem patente no 
Preâmbulo do instrumento jurídico multilateral de cooperação internacional 
que pune os responsáveis pelos crimes mais graves que afetam a comunidade 
internacional26.

instaurado ou estar pendente ou a decisão ter sido proferida no Estado com o propósito de subtrair a 
pessoa em causa à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do Tribunal, nos termos do 
disposto no artigo 5.º; b) Ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as 
circunstâncias, se mostra incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a 
justiça; c) O processo não ter sido ou não estar sendo conduzido de maneira independente ou imparcial, 
e ter estado ou estar sendo conduzido de uma maneira que, dadas as circunstâncias, seja incompatível 
com a intenção de levar a pessoa em causa perante a justiça;”. Por último, o n.º 3 vem dizer que, “A fim 
de determinar se há incapacidade de agir num determinado caso, o Tribunal verificará se o Estado, por 
colapso total ou substancial da respectiva administração da justiça ou por indisponibilidade desta, não 
estará em condições de fazer comparecer o acusado, de reunir os meios de prova e depoimentos 
necessários ou não estará, por outros motivos, em condições de concluir o processo”. Ver ainda o 
Considerando n.º 6 do Preâmbulo do “Plano de Acção relativo à ratificação do TPI nos países Lusófonos” 
de 2001.

24 Ou, segundo José Eduardo Sambo, o princípio “… bem poderia ser denominado de princípio da subsidia-
riedade, porque a jurisdição do TPI não completa a jurisdição nacional, muito pelo contrário, actua na 
falta e em substituição da jurisdição nacional”, isto é, quando se depara com a ausência da intervenção da 
jurisdição nacional, “Os Princípios…”, op. cit., p. 200. Ver também Paulo Peixoto e Gracinda Fortes, O 
tribunal Penal Internacional, Coimbra, 2004.

25 Note-se que este aspeto é salientado logo no Preâmbulo (Considerando n.º 6) do Tratado de Roma, que 
relembra que é dever de todos os Estados exercerem a respetiva jurisdição penal sobre os responsáveis por 
crimes internacionais.

26 O PGR de São Tomé e Príncipe alegou ainda que, a par dos outros Estados-membros da CPLP que já rati-
ficaram o Estatuto do TPI, o Estado São-tomense deveria igualmente criar condições internas por forma a 
acolher tanto o Estatuto do TPI como outros instrumentos jurídicos de cooperação internacional. (Entre-
vista: 28/09/2015). A propósito e, tendo em conta o protocolo assinado entre Governo são-tomense e a 
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Posto isto, em rigor, não se pode observar o Tribunal Penal Internacio- 
nal como uma alternativa ou mesmo um substituto à autoridade dos tribunais 
nacionais de cada Estado-Parte do Estatuto27 na estrita medida em que são estes 
[os tribunais internos dos Estados] que detêm, prima facie, a competência para 
o julgamento de tais crimes.

2.2 São Tomé e Príncipe e a não-ratificação do Estatuto do TPI

A República Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP)28, Estado que 
participou ativamente na redação do texto do Estatuto de Roma, viria a assi- 
nar o diploma de direito internacional aos 28 de dezembro de 2000. Desta 
forma, após a assinatura do Estatuto do TPI, por proposta do Governo, como 

Interpol que vem permitir a captura e extradição de criminosos em fuga, o combate ao crime organizado e 
apoio à Polícia de Investigação Criminal são-tomense (PIC), Roberto Raposo, atual Ministro da Justiça e 
Direitos Humanos do XVI Governo Constitucional são-tomense entende que, “As autoridades têm que 
estar preparadas sempre no sentido de poder construir uma nação mais segura, onde haja paz e tranquili-
dade para os povos”. Roberto Raposo sublinhou ainda que tem havido atos criminosos verdadeiramente 
preocupantes e este protocolo deverá ser uma importante ferramenta através da qual São Tomé e Príncipe 
poderá lutar contra essas tendências. Disse ainda o membro do Governo que “…estamos cada vez mais a 
constatar fenómenos diferenciados de crime, aquilo que aconteceu na Europa (França concretamente), 
África também não está isento. Por isso, os Estados membros da União Africana, das Nações Unidas, [têm] 
que construir mecanismos de combate a [essa] criminalidade [hedionda]”. Note-se que a assinatura deste 
protocolo aparece contemporaneamente a sentença do Tribunal de Primeira Instância da RDSTP que con-
denou três arguidos no processo do navio “Thunder” a penas de prisão que vão de dois anos e oito meses 
a três anos. O tribunal culpou os arguidos pelos crimes de falsificação de documentos, danos contra a na-
tureza e poluição, bem como de condução perigosa do meio de transporte e de terem deliberadamente 
afundado a embarcação nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Nestes termos, o juiz condenou 
ainda Alfonso Cataldo, capitão do navio, bem como os espanhóis Augustin Rey, chefe de máquinas e Luis 
Miguel Fernandez, seu adjunto, a pagarem em conjunto com a agência são-tomense de viagens Equador 
uma indemnização de cerca de 370 mil milhões de dobras (moeda local), equivalente a 15 milhões de  
euros, pelas consequências ambientais do afundamento da embarcação. Neste processo, é de sublinhar, 
tendo em conta os acordos de cooperação agora assinados, que o navio “Thunder” (de bandeira nigeriana) 
já vinha, grosso modo, sendo perseguido pela Interpol desde 2013 por suas operações de pesca ilegal e, 
durante mais de três meses, pelas embarcações da ONG internacional Sea Shepherd até ao seu afundamen-
to, a 6 de abril de 2015, nas águas territoriais são-tomenses. Informação disponível em: http://www.sapo.
pt/noticias/sao-tome-e-interpol-assinam-protocolo-para_564b444339f794334b541874; http://seashepherd.
org.br/a-sea-shepherd-concluiu-a-epica-campanha-no-oceano-antartico-operacao-icefish/ e , http://www.
slate.com/articles/health_and_science/science/2015/04/pirate_chilean_sea_bass_fishing_vessel_sea_ 
shepherd_pursues_the_thunder.html (Consulta: 17/11/2015)

27 Tem natureza jurídica de organismo internacional, uma vez que o Estatuto dota-o de personalidade 
jurídica internacional, podendo contrair direitos e obrigações com todos os demais sujeitos do Direito 
internacional, até mesmo com os Estados que não lhe sejam membros, por não terem aderido ao seu 
Estatuto.

28 A história constitucional da República Democrática de São Tomé e Príncipe nasce a 12 de julho de 1975, 
com a sua independência em relação ao Estado Português. É, contudo, a partir de 1990, que o País ingres-
sa no caminho do constitucionalismo democrático e, conforme salientou José Paquete D’Alva Teixeira, 
isto traduz-se no fruto da experiência constitucional iniciada em 1975. Ver José Paquete D’Alva Teixeira, 
“Comentário à Constituição Política Santomense”, in As Constituições dos Países de Língua Portuguesa 
Comentadas, Brasília: Senado Federal, 2008.
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é exigido constitucionalmente (cfr. alínea j) do artigo 86.º da Constituição 
da República de 1990), o diploma seguiu para discussão na Assembleia 
Nacional São-tomense para que, o órgão legislativo por excelência, discutisse 
e aprovasse o texto do documento para posterior publicação e depósito do 
mesmo. 

Tal como nos outros Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa (CPLP)29, algumas questões inerentes a não-compatibilidade 
do Estatuto de Roma com as inúmeras disposições da Constituição da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe constituíram um entrave, pois levantaram 
problemas à Assembleia Nacional na medida em que se prendiam essencialmen-
te, entre outras que serão in loco consideradas, com a possibilidade de aplicação 
da pena de prisão perpétua no âmbito da jurisdição do TPI, com a questão da 
soberania suscitada pela aprovação do Estatuto e ainda com a problemática das 
imunidades dos titulares de órgãos de soberania30. 

Assim, é de salientar que o texto extraído da 5.º revisão Constitucional, ope-
rada pela Lei n.º 1/03 – Lei de Revisão Constitucional, que viria a aprovar, aos 
29 de janeiro de 2003 a atual Constituição da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, não teve, como se poderá observar mais adiante, em conside-
ração os aspetos fundamentais suscitados [e que ainda subsistem] pela Assem-
bleia Nacional relativos à não-compatibilidade do Estatuto do TPI e a CRDSTP, 
o que, salvo outra opinião, implicou a não-ratificação do Estatuto de Roma por 
parte de São Tomé e Príncipe. 

Na conferência de Lisboa, realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de  
2001, referente à questão da “Ratificação do TPI por parte dos Estados  
Lusófonos”, os parlamentares e representantes dos Países-membros da  
CPLP – como é evidente, por na época não estarem integradas, não se  
inclui aqui nem a República de Timor-Leste nem a República da Guiné  
Equatorial, pois estes viriam apenas a integrar a Comunidade em 200231 e 

29 Em particular, o Estado Português, a República Federativa do Brasil, a República Cabo-Verdiana e a Re-
pública Moçambicana, sendo que os três primeiros já ratificaram o referido Estatuto.

30 Ver Conferência da CPLP, “Plano de Acção relativo à ratificação do TPI nos países Lusófonos”, 2001, 
p. 6. A este propósito, ver ainda a Lei n.º 7/2014, de 17 de novembro de 2014 – Aprova a Responsabili-
zação dos Titulares de Cargos Políticos e de Altos Cargos Públicos (Considerando que a legislação espe-
cífica relativa aos titulares de cargos políticos foi recentemente revista e uma vez que as questões de 
conflito permanecem no novo diploma, tomaremos, ao longo deste trabalho este último diploma como 
instrumento de análise neste estudo) e, Francisco Fortunato Pires, “Comunicação do Presidente da  
Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe”, in Conferência de Lisboa Relativa à Ratificação do TPI 
nos Países Lusófonos, 2001. Cota do documento na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe: 04099 
GPAN; AN/0-00/88-000; 04099-0182-02-08. 

31 A República Democrática de Timor-Leste (RDTL) tornou-se no oitavo Estado-membro de pleno direito da 
CPLP a 1 de Agosto do ano de 2002, aquando da aprovação da “Declaração sobre a Aceitação do Pedido 
de Adesão da RDTL à CPLP” na IV Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP realizada em 
Brasília, no Brasil, seis anos após a criação da Comunidade Lusófona. Ver Revista Cultural, Económica e 
Diplomática da Embaixada da República Democrática de Timor-Leste, Portugal, N.º 0, jul./ago., 2008,  
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201432, respetivamente – e os membros dos The Parliamentarian for Global 
Action (PGA)33, no seguimento das tradições jurídicas e culturais, acordaram um 
“Plano de Acção relativo à ratificação do TPI nos Países Lusófonos”. Em con-
formidade com os objetivos estabelecidos no referido Plano de Ação, pode-se 
ler na comunicação do então Presidente da Assembleia Nacional São-tomense, 
Francisco Fortunato Pires, que “… tendo subscrito o Estatuto, [o Estado São-
-tomense] não poderá deixar de encarar a problemática da sua ratificação”. 
Continua ainda o representante parlamentar do Estado São-tomense alegando 
que “torna-se necessário aprofundar o debate, nesse sentido já iniciado, com 
vista a encontrar uma solução equilibrada [isto é, uma solução conciliadora e 
conforme] com os objectivos preconizados com a constituição de um Tribunal 
Penal Internacional, os quais foram inequivocamente subscritos pelo Estado 
Santomense, […] que não se pode alhear ou desviar da construção de uma 
efectiva e permanente justiça criminal internacional e da particular comunida-
de de direito que com ela se constitui”34. É de enaltecer, conforme refere o mais 

p. 9. Note-se que o Parlamento de Timor-Leste aprovou e ratificou em 2002 a adesão do país ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI), com 70 votos a favor e apenas uma abstenção, do deputado Leandro Isaac e, tal 
como nos outros Estados-membros da CPLP que ratificaram o instrumento, especialmente em análise esti-
veram eventuais contradições entre o Estatuto e a Constituição timorense, nomeadamente no que toca a 
questões de extradição e à aplicação de penas. É o caso da previsão, no estatuto, da prisão perpétua, que não 
é permitida em Timor, e ainda o caso da extradição, não prevista pelo país. Assim, conforme assinalou o 
presidente do Parlamento, Francisco Guterres, a ratificação do TPI é importante para Timor- 
-Leste, especialmente no quadro da sua própria história. Pode-se ler na sua declaração que: “Somos um país 
pequeno, que foi alvo de violações e ao aprovarmos esta resolução não deixamos de ter em conta a nossa 
própria história” e, afirmou ainda que “Não queremos ver repetidas noutros países pequenos as mesmas 
formas de opressão e tirania de que nós próprios fomos alvo. Para esse fim, o TPI é especialmente útil”.

32 A Guiné Equatorial, que pediu adesão ao bloco lusófono em 2010, entrou no dia 23 de julho de 2014 na 
CPLP como membro de pleno direito durante a 10.ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 
CPLP, que decorreu pela primeira vez na Ásia, no caso em Díli, Timor-Leste.

33 O PGA tem no seu programa três áreas de atuação e, a que nos interessa prende-se com o Tribunal Penal 
Internacional. Pode-se verificar no site deste organismo que, o “PGA was established in 1978 in Washing-
ton, D.C. by a group of concerned parliamentarians from around the world to take collective, coordinated 
and cohesive actions on global problems, which could not be successfully addressed by any one govern-
ment or parliament acting alone. Founded during the Cold War era, an early focus and priority of the  
organization was mobilization of Parliamentarians worldwide in support of nuclear disarmament., Today, 
and reflecting the more complex and interconnected world in which it now lives, PGA and its members 
worldwide devotes their time and energies to promoting human rights, international justice and account-
ability, advocating for conflict prevention mechanisms and security sector reform as well as promoting 
gender, equality and non-discrimination.”, in http://www.pgaction.org/about/overview.html (Consulta: 
26/08/2015). Note-se que “The International Law and Human Rights Programme has, in recent years,  
focused its attention on the world-wide ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court 
(ICC). The programme aims to maintain a high level of parliamentary involvement and contribution to the 
ICC process. Activities include providing technical assistance to parliamentarians from countries that have 
made the decision to ratify or accede to the Rome Statute. The programme’s results are impressive – the 
success of more than half of the countries that have ratified the Rome Statute can be directly or indirectly 
attributed to PGA’s efforts”. Disponível em http://www.oecd.org/derec/denmark/38157631.pdf e http://
www.pgaction.org/pdf/Programme-of-Work_2013-1996.pdf (Consulta: 26/8/2015).

34 Fortunato Pires, “Comunicação…”, 2001, pp. 2 e 3.
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alto parlamentar nacional de São Tomé e Príncipe, que “… urge encontrar me-
canismos de harmonização entre a Constituição e o Estatuto”, uma vez que já 
tinham sido, conforme o mesmo refere, “identificados os pontos de dissenso” 
ou, dito por outras palavras, identificados os pontos de confronto entre os dois 
instrumentos jurídicos35.

Por este motivo, tendo em conta tudo o que vem sendo alegado e, conside-
rando a fase em que o processo inerente à ratificação do Estatuto do TPI se en-
contrava, não se vislumbra as razões que terão levado o legislador nacional, 
aquando da revisão constitucional de 2003, a não contemplar disposições cons-
titucionais que permitissem ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional harmo-
nizar-se com a Lei Fundamental São-tomense permitido assim ao Estado ratifi-
car posteriormente o instrumento jurídico multilateral. Note-se que, em termos 
técnico-jurídico, é o Tratado de Roma que tem de ser harmonizado com a Cons-
tituição, a Lei Suprema de um Estado. Pelo que é juridicamente errado afirmar- 
-se, como muitas vezes se tem observado em alguma doutrina, que a Constitui-
ção tem que ser harmonizada com o Tratado de Roma para permitir a sua efetiva 
ratificação, neste caso, pelo Estado São-tomense.

É portanto de enaltecer que, a nível do Parlamento são-tomense, tenha exis-
tido uma discussão sobre um potencial conflito de harmonização entre as dispo-
sições do Tratado de Roma e o estabelecido na Constituição da República de 
São Tomé e Príncipe, pois só assim se torna pertinente, neste trabalho, esclare-
cer os obstáculos que os parlamentares nacionais enfrentaram e que, atualmente, 
ainda persistem (não obstante a revisão constitucional de 2003) no ordenamento 
jurídico nacional e que impossibilitam o Governo e/ou o Parlamento a desejada 
ratificação do Tratado de Roma.

3. O Direito internacional na constituição São-Tomense

A Constituição da República de São Tomé e Príncipe resultante da revisão de 
2003, no seu artigo 13.º, define, grosso modo, previamente a relação entre o 
ordenamento jurídico são-tomense e o direito internacional, como é o caso da 
conexão entre o sistema jurídico nacional e o Tratado de Roma. Na Lei Funda-
mental da RDSTP é patente a distinção, conforme acontece noutros ordenamen-
tos jurídicos da mesma matriz, entre os diferentes regimes de receção do direito 
internacional. 

A doutrina ensina-nos que a instituição das condições de receção do direito 
internacional a nível constitucional pode, na redação das Constituições da Repú-
blica, ser definido ou caracterizado em duas modalidades fundamentais, a saber, 

35 Idem.

82 | Jonas Gentil e Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita



a incorporação e a transformação36. O regime de incorporação, que é por maio-
ria da razão o que mais nos interessa, é dominante nos países da Europa Conti-
nental que seguem a tradição do direito romano – que por sua vez, definiu a 
ideologia das escolas dos Estados Lusófonos, como é o caso de São Tomé e 
Príncipe, pelo facto destes partilharem em larga medida da mesma matriz roma-
no-germânica por efeito da colonização portuguesa, nos quais os atos de direito 
internacional vigoram no ordenamento jurídico nacional nessa, ou seja, na qua-
lidade de atos de direito internacional. Nestes sistemas jurídicos, a receção pode 
ser automática, por simples operação constitucional (legislador constitucional), 
ou condicionada à prévia adoção de atos derivados de direito interno (legislador 
ordinário). Por seu turno, os regimes de transformação, característicos dos sis-
temas common law, prescrevem que a vigência de qualquer ato de direito inter-
nacional se deva operar pela conversão em atos de direito interno, especialmen-
te de cariz parlamentar37. 

A opção da CRDSTP pela distinção entre o regime das normas de direito 
internacional “geral e comum” e de “direito convencional”38, adotado por outros 
ordenamentos jurídicos lusófonos39, não se traduz, numa perspetiva jurídico-
internacional, isenta de suscitar problemas, na estrita medida em que nem sem-
pre se afigura evidente se uma norma vigora enquanto costume de direito inter-
nacional ou apenas se releva pelo facto de constar em instrumento jurídico 
internacional a que o Estado se vinculou. Note-se que o crescente empenho de 
codificação internacional tem por base a “… prévia vigência consuetudinária 
das respetivas normas, o que não facilita uma solução unívoca para esta 
questão”40. Neste mesmo artigo da CRDSTP, no seu n.º 2, a este obstáculo adita-
-se ainda a utilização de distintos conceitos referentes ao direito internacional 
convencional que diferencia convenções, tratados e acordos internacionais va-
lidamente aprovadas e ratificadas pelos respetivos órgãos competentes, em ter-

36 Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, pp. 352 e ss. e Ian Brownle, Princípios de Direito Internacional Públi-
co, Edição Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 71 e ss. Ver ainda, numa perspetiva geral do Direito 
Internacional Público, Joaquim Silva Cunha e Maria da Assunção do Vale Pereira, Direito Internacional 
Público, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2004; António Cassese, International Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004; André Gonçalves Pereira e Fausto Quadros, Manual de Direito Internacional 
Público, Coimbra, Almedina, 1993; Jónatas Machado, Direito Internacional – do paradigma clássico ao 
pós-11 de Setembro, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2006 e, Manuel de Almeida Ribeiro, Francisco 
Pereira Coutinho e Isabel Cabrita, Isabel (coord.), Enciclopédia de Direito Internacional Público, Coim-
bra, Almedina, 2011.

37 Estas distinções são contudo cada vez menos decisivas, encontrando-se nalgumas Constituições diversos 
regimes que distinguem em função das normas de direito internacional recebidas.

38 Ver n.º 1 e 2 do artigo 13.º. Para uma análise exaustiva desta matéria, ver Jorge Miranda, Curso de Direito 
Internacional Público, 3.ª ed., Principia, 2006, pp. 27 e ss.

39 Apud Pedro Carlos Bacelar Vasconcelos, Constituição Anotada – República Democrática de Timor Leste, 
2011 e José J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. I, 
4.ª ed., Coimbra, 2007.

40 Pedro Carlos Bacelar Vasconcelos, Constituição…, op. cit., p. 50.
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mos que nem sempre têm reflexo noutras disposições da Constituição São- 
-tomense ou mesmo de direito internacional. 

Note-se que, os princípios de direito internacional geral ou comum fazem, 
por essa via, parte integrante do direito interno são-tomense, sem necessidade de 
qualquer ato que lhe reconheça expressamente caráter de fonte de direito. Esta 
cláusula da receção automática dos princípios que postulam a comunidade 
internacional evidencia bem o grau de abertura do ordenamento jurídico são- 
-tomense ao direito internacional (n.º 1 do artigo 13.º CRDSTP) 41.

Por seu turno, a receção do direito internacional de origem convencional fica 
condicionada à aprovação e ratificação pelos respetivos órgãos competentes vi-
gorando na ordem jurídica são-tomense após a sua publicação oficial (n.º 2 do 
artigo 13.º CRDSTP). Certamente, a vinculação interna não dispensa a prévia 
vigência internacional. O processo de vinculação interna do Estado São-tomen-
se a tratados e convenções internacionais está previsto em diversos preceitos 
constitucionais. Assim, nos termos do artigo 97.º, alínea j) da CRDSTP, é garan-
tido à Assembleia Nacional a competência para “aprovar os tratados que te-
nham por objecto matéria de lei prevista no Artigo 98.º, os tratados que envol-
vam a participação de São Tomé e Príncipe em organizações internacionais, os 
tratados de amizades, de paz e de defesa e ainda quaisquer outros que o Gover-
no entenda submeter-lhe;” enquanto o Presidente da República, nos termos do 
artigo 82.º, alínea b), se limita a “Ratificar os tratados internacionais depois de 
devidamente aprovados;”. Compete, no entanto, ao Governo da República a 
definição geral da política do Estado (artigo 108.º), incluindo em matéria de 
relações internacionais, “Negociar e concluir acordos e convenções internacio-
nais” (al. e) do artigo 111.º), onde se entende que, neste âmbito, este órgão de 
soberania pode preparar e negociar tratados e acordos e celebrar, aprovar, aderir 
e denunciar tais acordos internacionais desde que não sejam os da competência 
de outro órgão de soberania – no caso, a Assembleia Nacional. Nestes termos, 
uma vez que é da competência do Governo, em termos gerais, a definição e 
execução da política externa do país, não se pode retirar, assim, conforme tem 
entendido (ou mesmo confundido) alguma doutrina, que da intervenção presi-
dencial externa na condução, com o Governo, das negociações para a conclusão 
de acordos internacionais na área da defesa e segurança, tenha o pendor atribu-
tivo de quaisquer poderes e/ou competências a aquele órgão de soberania na 
definição da política externa do Estado (alínea e) do artigo 82.º)42, sendo que 

41 Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, op. cit., pp. 365-367. Ver a propósito, Nuno Florindo d’Assunção Silva, 
“O Papel do Presidente da República na Consolidação da Democracia e do Estado de Direito Democrático 
em São Tomé e Príncipe”, in REDILP, Revista do Direito de Língua Portuguesa, Ano I, N.º I, 2013, p. 260.

42 Assim, no que concerne às relações internacionais a CRDSTP também prevê um conjunto de atribuições e 
competências, distribuídas por distintos órgãos de soberania que encerram um equilíbrio e uma interdepen-
dência institucional, cuja prática constitucional se tem revelado adequada e promotora de consensos polí-
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esta encontra-se, salvo outra opinião, cometida ao Governo nos termos funda-
mentados e, desde que conste, claro, do seu programa (artigo 111.º, alínea a))43.

Para além destas normas de receção do direito internacional geral e conven-
cional, a Constituição são-tomense adere e reconhece, de acordo com o artigo 
12.º, a “Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos seus princípios e 
objetivos da União Africana e da Organização das Nações Unidas” como parâ-
metro de interpretação das normas de direitos e deveres fundamentais. Recebe, 
assim, igualmente uma particular integração entre o ordenamento jurídico inter-
no e o direito internacional no que se refere a proteção de direitos fundamentais/
direitos humanos44. 

Uma questão que ainda se mostra pertinente a este respeito é que a posição 
hierárquica das normas recebidas nem sempre é resolvida no patamar constitu-
cional de alguns Estados-membros da CPLP. Todavia, o artigo 13.º, n.º 3 da 
CRDSTP, ao dispor que as “… normas constantes de convenções, tratados e 
acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respetivos ór-
gãos competentes têm prevalência, após sua entrada em vigor na ordem interna-
cional e interna, sobre todos os atos legislativos e normativos internos de valor 
infraconstitucional” parece que aponta para uma posição supralegal das disposi-
ções das convenções, tratados e acordos internacionais acolhidos na ordem jurí-
dica interna são-tomense sobre qualquer ato legislativo interno de valor infra-
constitucional45. Isto resulta da cominação da invalidade de todas as normas das 

ticos de fundo em assuntos de relevante interesse nacional/estratégicos, como as grandes opções nas áreas 
dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional. Ver http://www.contraditorio.pt/admin/source/
files/1374325383-Contraditorio13_27-Original.pdf (consulta: 06/10/2015).

43 Apud Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, op. cit., pp. 201-336.
44 Não se faz, neste estudo, qualquer menção à vigência de atos unilaterais de organizações internacionais ou 

decisões jurisdicionais, que sempre haverá de procurar no cotejo (nem sempre fácil) das soluções de 
direito internacional, nomeadamente no cumprimento do estabelecido nos pactos fundadores das orga- 
nizações internacionais, e constitucional, em especial no que concerne o princípio da constitucionalidade.

45 E não se vislumbra como poderia ser de outro modo, pois mesmo na senda daquilo que tem feito escola no 
Direito comparado, mormente no caso português, em particular na Escola de Coimbra, conceituados espe-
cialistas como Gomes Canotilho e Vital Moreira têm entendido que “Como quer que seja concebida a 
prevalência do “direito supranacional “sobre o direito ordinário interno, é seguro, porém, que aquele não 
pode prevalecer sobre a Constituição, antes tem de ceder perante ela. Na verdade, sendo a Constituição a 
lei fundamental do país, ela torna inconstitucionais todas as normas que contrariam os seus preceitos ou os 
seus princípios (artigo 277.º, n.º 1), qualquer que seja a natureza ou a origem da norma. Este é um princípio 
essencial, de aplicação geral, que só sofre derrogações nos casos expressamente admitidos pela própria 
Constituição (cfr. artigo 277.º, n.º 2). Em nenhum lugar a CRP faz qualquer distinção entre áreas ou cate-
gorias normativas para isentar alguma da obrigação de conformidade constitucional. Nem se compreende-
ria que fosse doutro modo, visto que se o direito “supranacional” pudesse contrariar a própria Constituição 
seria o mesmo que admitir a derrogação do princípio da soberania nacional no que ele tem de mais indis-
ponível, ou seja, a autonomia constitucional, o poder de autonomamente decidir sobre a própria lei funda-
mental da comunidade (...); noutra perspectiva equivaleria a admitir a transformação da Constituição numa 
lei apenas nominal, deixando constituir um corpo normativo mais ou menos vasto à sua margem e imune 
aos seus comandos; finalmente, tudo se passaria como se a Constituição pudesse ser materialmente revista, 
por acto dum órgão externo, sem observância das regras formais, processuais e materiais que presidem à 
revisão constitucional”. Ver José J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição…, op. cit., pp. 90 e ss.
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leis que contrariem as disposições dos instrumentos internacionais em vigor no 
Estado São-tomense. 

Todavia, nada se extrai quanto à posição hierárquica do direito internacional 
convencional face às disposições constitucionais, problema esse que, a nosso 
ver, apenas poderá ser resolvido, numa perspetiva, nos termos do consagrado na 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinado naquela capital 
europeia aos 23 de maio de 1969 (artigo 27.º)46-47, acolhido pelo n.º 2 do artigo 
13.º da CRDSTP, referente à inoponibilidade do consagrado constitucional- 
mente para o não cumprimento de obrigações internacionais convencionais e, 
noutra perspetiva, através do princípio da constitucionalidade que garante a sua 
preferência no ordenamento jurídico são-tomense uma vez que, como Estados 
de Direito Democrático, a RDSTP subordina-se à Constituição e às leis. 

Posto isto, necessário se torna dizer que as normas de direito internacional 
recebidas ao mais alto nível, isto é, nos termos do artigo 13.º da CRDSTP, não 
carecem de posterior concretização legal. Desta feita, se o Tratado de Roma for 
ratificado pelos respetivos órgãos competentes ele terá como valor jurídico pre-
valência sobre todos os atos legislativos e normativos internos de valor infra-
constitucional. E, como é de conhecimento generalizado, todos atos normativos 
em São Tomé e Príncipe devem se conformar com a Constituição.

4.  necessidade [ou não] de Revisão constitucional e implementação de uma 
cláusula de Receção do TPi

A Convenção que aprova o Estatuto de Roma criou, em 1998, um Tribunal 
Penal Internacional permanente, com jurisdição especial para certos tipos de 
crimes considerados de maior gravidade. Note-se que, a razão de ser do TPI não 
consiste, como já se observou, em substituir a justiça nacional por uma justiça 

46 Pode-se ler neste artigo da Convenção que: “Uma Parte não pode invocar as disposições do seu direito 
interno para justificar o incumprimento de um tratado” e, por força do princípio Pacta Sunt Servanda, 
“Todo o tratado em vigor vincula as Partes e deve ser por elas cumprido de boa fé.” (artigo 26.º da referida 
convenção). Ver, Jorge Bacelar Gouveia, Direito…, op. cit., pp. 243 e ss. Para consultar a referida Conven-
ção, ver http://www.gddc.pt/siii/docs/rar67-2003.pdf (Consulta: 7/8/2014).

47 Em termos comparativos no seio da CPLP, note-se que em Moçambique, por exemplo, “… a incorporação 
de normas do direito internacional no ordenamento jurídico Moçambicano, como é o caso do Tratado de 
Roma, a Constituição da República de Moçambique de 2004 (CRM) dispõe, no n.º 2 do artigo 18.º, que 
“as normas de direito internacional têm na ordem jurídica interna o mesmo valor que assumem os actos 
normativos infraconstitucionais emanados da Assembleia da República (AR) e do Governo, consoante a 
sua respectiva forma de recepção.” Ou seja, se o Tratado de Roma for ratificado pelo Parlamento, ele terá 
o valor jurídico de um ato normativo da AR, mormente, uma Resolução. Portanto, todos os atos normati-
vos em Moçambique têm que se conformar com a CRM, e não o inverso. Apud Richard Lee, O Tribunal 
Penal Internacional em Moçambique, 22 de agosto de 2011. Tradução de Leopoldo de Amaral disponível 
em: http://www.osisa.org/lusophone/mozambique/o-tribunal-penal-internacional-em-mo%C3%A7ambique  
(Consulta: 16/01/2014).
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internacional mas sim em estabelecer um mecanismo subsidiário das jurisdições 
nacionais que impeça a impunidade penal em relação a crimes especialmente 
graves. Nestes termos, o TPI não terá competência primária para julgar esses 
crimes, antes funciona segundo o princípio de complementaridade em relação 
aos tribunais nacionais48. A função da justiça penal internacional traduz-se pois 
em corrigir as falhas da justiça penal nacional. Assim, a intervenção do TPI 
acontece se os crimes considerados pelo Estatuto do TPI não estiverem previs-
tos nas legislações nacionais ou quando os sistemas judiciais internos sejam 
ineficazes ou não sejam dignos de confiança49 – e, isto acontece quando os pro-
cedimentos observados não são considerados genuínos, por exemplo, falta de 
independência e imparcialidade da decisão. Por esta razão, tratando-se de Esta-
dos onde existe a previsão e punição de tais condutas (e, desde que os sistemas 
penais internos sejam confiáveis) as hipóteses de uma intervenção do TPI ante-
vê-se reduzida ou mesmo pouco provável.

Assim sendo, a ratificação do Estatuo do TPI por parte de São Tomé e Prín-
cipe suscita, tal como aconteceu noutros Estados-membros da CPLP, referimo- 
-nos em particular aos casos da República Portuguesa, da República Brasileira 
e, o mais recente país da Comunidade que ratificou o Estatuto de Roma, a Re-
pública Cabo-verdiana, sendo que todos eles, em larga medida, é próxima da 
nossa ordem jurídica, o problema da compatibilidade do TPI com a Constituição 
da República, isto é, saber se é de facto necessário ou não rever a CRDSTP para 
proceder-se à vinculação nacional ao Estatuto de Roma50. 

48 Ver José Souto de Moura, Parecer-PGR, 2000, ponto 1.5.
49 Neste sentido, o artigo 17.º do ETPI, vem confirmar o parágrafo 10 do seu Preâmbulo, segundo o qual o 

tribunal só entrará em ação a título complementar e não já, como fizemos menção, principal. Sendo assim, 
é imperativo que se retire daí que, apenas quando em causa estiver as situações previstas nos termos do 
artigo supramencionado deste Estatuto se poderá falar de uma intervenção legítima desta instituição juris-
dicional internacional.

50 Como mencionado supra, analisado o Direito Comparado, principalmente da família Romano-Germânica, 
como são os casos de Portugal, Cabo Verde (e o caso especial da República Federativa do Brasil), chega-
remos a conclusão de que efetuaram revisões constitucionais pontuais das suas Constituições para acolher 
o Tratado de Roma nas suas ordens jurídicas. Porém as referidas revisões não mexeram com nenhuma 
norma constitucional e com os limites materiais de revisão constitucional. Não houve supressão ou dimi-
nuição da soberania nacional, não houve alteração ou revogação de qualquer norma das constituições, 
existiu sim um acréscimo para fazer menção da vontade dos referidos Países em aderir ao Tratado de Roma 
e em aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Se analisarmos, in concreto, a situação da Repú-
blica Portuguesa, a revisão constitucional foi efetuada em 2001 e, neste particular, limitou-se a aditar um 
novo número ao artigo 7.º (n.º 7) com a seguinte redação: “Portugal pode, tendo em vista a realização de 
uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a 
jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementaridade e demais termos estabe-
lecidos no Estatuto de Roma”. Esta redação apenas vem reafirmar a possibilidade de Portugal aderir ao 
sistema de justiça penal internacional criado pelo TPI não limitando, por isso, a soberania territorial dos 
tribunais Portugueses. Se olharmos para o que aconteceu na República Federativa do Brasil, podemos di-
zer que se passou, grosso modo, o que aconteceu em Portugal. A revisão da Constituição da República 
Brasileira (CRB) foi apenas cosmética, pois não houve revisão direta das disposições que se referem a 
proibição da pena de prisão perpétua, da imunidade do Chefe de Estado e também não tocaram nos limi-
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A este propósito, duas grandes teses contraditórias prevaleceram na doutrina 
estrangeira: a tese interpretacionista por um lado e a tese revisionista, por outro. 
Segundo a tese interpretacionista era suficiente uma hábil interpretação da 
Constituição para que a ratificação do TPI não precisasse de uma revisão cons-
titucional51. Contrapondo a esta visão, a tese revisionista52 vem dizer que não 
havia interpretação constitucional vislumbrável e exequível que pudesse com-
patibilizar o TPI com a Constituição, sendo mesmo impreterível proceder-se a 
uma revisão da Constituição da República por forma a acolher o Tratado53.

É contudo, necessário dizer que, por um lado, uma grande parte dos paí- 
ses que não efetuaram qualquer adaptação das suas constituições para ratificar  
o TPI a sua ordem jurídica interna não levantou os vários problemas que a  
CRDSTP enfrenta, por exemplo, a questão inerente à soberania nacional, a 
proibição da prisão perpétua, a proibição de extraditar nacionais54, pelo que as 
correspondentes normas do Estatuto de Roma não lhes causariam dificuldades 
na implementação, por outro lado, existem constituições que, mediante a obser-
vância de certos requisitos, atribuem valor supraconstitucional aos tratados  
internacionais, é o caso dos Países Baixos55. Neste encadeamento, outras cons-
tituições caracterizam-se por ter uma cláusula geral de limitação de soberania 

tes materiais da revisão constitucional. Contrariamente a Portugal, no Brasil a revisão pontual da Consti-
tuição foi feita após a ratificação do Tratado de Roma na ordem jurídica interna brasileira, através da 
Emenda Constitucional n.º 45/2004. A referida revisão constitucional, pontual, apenas dispõe que “O Bra-
sil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. Esta 
emenda foi inserida no artigo 5.º, § 4.º, da Constituição Brasileira de 1988. Neste sentido, tanto o Brasil 
como Portugal, nas suas constituições proibiam e continuam a proibir penas de prisão perpétuas ou ilimi-
tadas, no entanto, estes Estados ratificaram o Tratado de Roma, sem necessidade de mudar ou retirar a 
referida norma constitucional (que proíbe a pena de prisão perpétua ou ilimitada). Vide n.º 1 do artigo 30 
da Constituição Portuguesa; Decreto do Presidente da República (Portuguesa) n.º 2/2002, Diário da Repú-
blica n.º 15, Série I-A de Janeiro de 2002; Lei 31/2004 de 22 de Julho, Adapta a legislação penal portugue-
sa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação 
do direito internacional humanitário – 17.ª alteração ao Código Penal, Assembleia da República Portugue-
sa; Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988; Decreto n.º 4.388 de 25 de Setembro de 2002, 
promulgou o Estatuto da TPI no Brasil e, por fim, a Emenda Constitucional n.º 45/2004 a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988.

51 Esta tese teve defensores em Portugal. Ver José Souto Moura, Parecer-PGR, 2000. 
52 Tese acolhida, entre outros, por Portugal, França, Luxemburgo, Bélgica e Brasil.
53 Ver Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit. p. 15. Ver ainda, sobre este tema, Carlos Japiassú e Alexandra 

Adriano, “O Tribunal Penal Internacional: Dificuldades para a sua implementação no Brasil”, in Revista 
da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Vol. 10, Rio de Janeiro, 2005; Centro Internacional pela Refor-
ma do Direito Penal e de Política Criminal (ICCLR) & Centro Internacional de Direitos Humanos e De-
senvolvimento Democrático (ICHRDD), “Tribunal Penal Internacional: Manual de Ratificação e Imple-
mentação do Estatuto de Roma”, Vancouver, Maio de 2000.

54 Helen Duffy, “National Constitutional Compatibility and the International Criminal Court”, 11 Duke Jour-
nal of Comparative & International Law 5-38, 2001, p.6

55 Defendendo o mesmo entendimento para o caso Português, André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, 
entendem existir razão para que se entenda que a CRP reconhece o valor supraconstitucional das normas 
do Direito internacionais comuns. Ver André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, Manual…, op. cit., 
pp. 117 e ss.

88 | Jonas Gentil e Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita



para efeitos de cooperação internacional, é o caso da constituição francesa – e, 
mesmo esta foi objeto de revisão constitucional e, por fim, em determinados 
Estados existe uma jurisprudência constitucional benevolente em relação à 
compatibilidade dos tratados internacionais. 

Nesta perspetiva e, por não se enquadrar em nenhuma das situações anterior-
mente descritas, São Tomé e Príncipe não parece, salvo outra orientação, estar 
em condições de ratificar o referido Tratado sem que haja qualquer alteração da 
sua Lei Fundamental. Defendemos esta orientação porque, numa perspetiva, a 
Constituição São-tomense traduz-se, como já se defendeu, elucidativa no que se 
refere a questão da subordinação dos tratados à Lei Fundamental, nos mesmos 
termos das normas internas e, noutra perspetiva, considerando a densidade nor-
mativa da CRDSTP em matéria penal e outras afins, são várias as disposições do 
Estatuto que cria o TPI que entrariam em conflito com a nossa Constituição56. 

Nestes termos, em matéria de revisão constitucional a RDSTP teria de adotar 
uma de duas possibilidades. A primeira seria a implementação da fórmula fran-
cesa, isto é, instituição de uma cláusula genérica com uma redação que estabe-
lecesse que o disposto na Constituição não poderá prejudicar o cumprimento das 
obrigações derivadas do Tratado de Roma57. É nesta senda que, a Lei Constitu-

56 Repare que estas considerações só se aplicam, segundo alguns autores, quando em causa estiverem peran-
te uma fonte convencional de Direito Internacional, como é o caso do ETPI. Assim, na senda do entendi-
mento dos autores André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, entendemos que, não obstante a  
CRDSTP apresentar, aparentemente, tais limitações (tal como o apresenta/apresentava, a CRP) elas, por si 
só, não representam quaisquer entraves a receção direta de normas do Direito Internacionais, pois, se a 
CRDSTP, ao estabelecer no seu artigo 12.º que a “República Democrática de São Tomé e Príncipe está 
decidida a contribuir para a salvaguarda da paz universal, para o estabelecimento de relações de igualdade 
de direitos e respeito mútuo da soberania entre  todos os Estados e para o progresso social da humanidade, 
na base dos princípios do direito internacional e da coexistência pacífica”, proclamando assim a sua “…
adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos seus princípios e objectivos da União Afri-
cana e da Organização das Nações Unidas” e, nos termos do seu artigo 13.º estabelecer que “As normas e 
os princípios de Direito Internacional Geral ou Comum fazem parte integrante do direito são-tomense” 
reconhece a natureza das normas do Direito Internacional Comum ou Geral, pelo que será forçoso concluir 
que este prevalece sobre a Constituição. Em primeiro lugar e na senda dos supramencionados autores, “… 
ele é composto por regras consuetudinárias ou pactícias que se impõe a todos os Estados”, pois, dizer-se 
que o Direito Internacional Geral ou Comum cede perante as Constituições dos Estados é negar que ele 
obriga a todos os Estados, é ignorar que ele é geral ou comum, não sendo difícil verificar este entendimen-
to nos supramencionados preceitos constitucionais, pois, relembrando que o Direito Internacional geral ou 
comum é, essencialmente, direito Internacional imperativo, ou seja, “ius cogens” a que também já se tem 
chamado de “Direito Constitucional Internacional” ou “Constitucional da Comunidade Internacional”. 
Ora, como defendem os autores, não se vislumbra como pode uma norma de direito internacional ser  
imperativa para um Estado se não prevalecer sobre todas as suas fontes do direito interno inclusive sobre 
a sua constituição. Por outro lado, a nossa Constituição, no já citado artigo 13.º, n.º 1, estabelecendo que 
“As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito são- 
-tomense”. Ora, este resultado só será atingido, dando-se prevalência ao Direito Internacional Geral ou 
Comum sobre todo o Direito são-tomense inclusive, portanto, o de grau constitucional. 

57 Ver a artigo 53.º, n.º 2 da Lei Constitucional Francesa. Para uma análise das propostas de reforma consti-
tucional francesa, ver Ángel J. Sánchez Navarro, “Actualidad Constitucional Francesa”, in UNED Teoría 
y Realidad Constitucional, N.º 3, 1º Semestre, 1999, pp. 225-268, p. 228 e ss e Benoit Tabaka, “Ratifica-
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cional Francesa n.º 99-568, de 8 de julho de 1999, no Capítulo VI, dedicado aos 
Tratados e Acordos Internacionais, introduziu na Constituição um artigo que 
dispunha o seguinte: “A República pode reconhecer a jurisdição do Tribunal 
Penal Internacional, nas condições previstas pelo Tratado assinado em 18 de 
julho de 1998”58. A segunda hipótese seria, conforme sugere Vital Moreira, “al-
terar, uma a uma, todas as disposições constitucionais que fossem afetadas pelo 
Tratado de Roma, discriminando as correspondentes derrogações”59. Como se 
pode prever, esta última solução poderia acarretar a modificação de várias dis-
posições da Constituição da República e, por esta razão, partilhamos da opinião 
de que a melhor solução e mais prática seria a adoção da cláusula francesa60. Foi 
entretanto esta a solução preferida pelo Estado Português que fez com que, em 
2001, a Constituição Portuguesa fosse revista (5.ª Revisão Constitucional) a fim 
de permitir a ratificação, por Portugal, da Convenção que cria o Tribunal Penal 
Internacional, alterando as regras de extradição61. Assim, aditou-se ao artigo 7.º 
da Constituição Portuguesa um novo número (n.º 7) com a seguinte redação: 
“Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que 
promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a juris-
dição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementaridade e 
demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma”62. Ora, o texto acima não 
acrescenta nada. Apenas reafirma a possibilidade de Portugal aderir ao sistema 
de justiça penal internacional criado pelo TPI. Esse texto não limita a soberania 
territorial dos tribunais Portugueses.

Se formos ao encontro do Direito Comparado, principalmente os da família 
Romano-Germânica e, em particular e por razões óbvias os Estados-membros 
da CPLP, neste caso em concreto, a República Brasileira (artigo 5.º Constituição 
Brasileira63) e a República Cabo-verdiana (artigo 11.º, n.º 8 Constituição Cabo-

tion du Statut de la Cour Pénale Internationale : La révision constitutionnelle française et rapide tour du 
monde des problèmes posés”, 17 de maio de 1999. Disponível em: http://www.rajf.org/spip.php?article41 
(Consultado: 13/11/2014).

58 Consultar a Constituição da República Francesa em: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf (12/11/2014).

59 Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., p. 16.
60 Foi esta a solução adotada por Portugal.
61 Ver http://www.parlamento.pt/RevisoesConstitucionais/Paginas/default.aspx (Consulta: 12/11/2014).
62 Note-se que, as respetivas revisões, em concreto, não mexeram com nenhuma norma constitucional e com 

os limites materiais de revisão constitucional e baseou-se, fundamentalmente, na manifestação de vontade 
dos referidos Estados aderirem ao Tratado de Roma e, consequentemente, em aceitar a jurisdição do TPI. 
Por seu turno, se analisarmos a situação de Portugal, a revisão constitucional foi efetuada em 2001 e a 
norma de revisão constitucional foi acrescentada, em concreto, na secção dos princípios gerais. E, no 
mesmo sentido das alterações acima referidas, a redação da norma não acrescenta nada, apenas reafirma a 
possibilidade de Portugal aderir ao sistema de justiça penal internacional criado pelo TPI sem por em 
causa a soberania territorial dos tribunais Portugueses. 

63 Ver Emenda Constitucional n.º 45/2004. Emenda inserida no artigo 5.º, § 4.º, da Constituição Brasileira de 
1988.
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-verdiana64), facilmente se chega a conclusão que efetuaram revisões pontuais 
das suas Leis Fundamentais para, como já se viu, melhor acolher o Tratado de 
Roma nas suas ordens jurídicas. É de salientar que as referidas revisões não 
mexeram com nenhuma norma constitucional e com os limites materiais de  
revisão constitucional – outra matéria pertinente no que tange a (in)compatibili-
dade entre o ETPI e as Constituições da República65. Não houve portanto, nem 

64 O artigo 11.º, n.º 8. da CRCV, revista em 2010, estabelece que: “O Estado de Cabo Verde pode, tendo 
em vista a realização de uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa hu-
mana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementa-
ridade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma”. Note-se que, entre os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), Cabo Verde foi o primeiro a aderir ao TPI. Com relação aos de-
mais países da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), o arquipélago juntou-se a 
Brasil, Portugal e Timor-Leste que já eram signatários do Estatuto de Roma. Pode-se ler num documen-
to produzido pela Coligação para o Tribunal Penal Internacional (Coligação) – uma rede internacional 
presente em mais de 150 países que trabalha para fortalecer a cooperação internacional com o Tribunal 
– que a ratificação, por Cabo Verde do Estatuto de Roma – o tratado que estabeleceu o Tribunal Penal 
Internacional (TPI) – tornando-se no Estado Parte n.º 119 do Tratado do Tribunal, é um passo fundamen-
tal na luta contra a impunidade de graves crimes cometidos na África. Para a Coligação, o reconheci-
mento da jurisdição do TPI- o primeiro e único tribunal penal internacional permanente no mundo para 
julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio – mostra que Cabo Verde tem feito um 
compromisso histórico com a justiça internacional e do Estado de Direito. Lê-se ainda, na senda do que 
se tem aqui defendido, que em 10 de outubro de 2011, “Cabo Verde depositou o seu instrumento de ra-
tificação do Estatuto de Roma, na sede das Nações Unidas [No entanto, o Estatuto de Roma foi final-
mente ratificado pela Assembleia Nacional Cabo-verdiana, em julho de 2011, quando foi removido o 
último entrave para a plena adesão ao TPI.]. Este é o passo final no processo de ratificação e a culmina-
ção de muitos anos de advocacia e de facilitação pela Coligação. Nos últimos cinco anos, a Coligação 
realizou uma série de missões de advocacia em Cabo Verde para se reunir com funcionários do governo 
para incentivá-los a progredir no sentido da ratificação. Em cooperação com parceiros nacionais, a  
Coligação reuniu-se com o governo e o parlamento de Cabo Verde, respondendo às suas preocupações 
e dúvidas sobre o Estatuto de Roma, que acabou por conduzir a emendas constitucionais abrindo cami-
nho para a ratificação de Cabo Verde. Disponível em: https://www.iccnow.org/documents/CICC_PR_
CAPE_VERDE_ratification_12oct2011_PORT.pdf (Consulta: 25/9/2015). Ver ainda, José Pina Delga-
do, Obstáculos Constitucionais à ratificação do Estatuto de Roma e (outros) problemas de consolida-
ção do tribunal internacional penal: desenvolvimentos recentes, principalmente relativos a cabo verde, 
artigo apresentado na Conferência de Apresentação da Revista Direito e Cidadania n. 17/18, Cidade da 
Praia, 14/01/2004. O artigo do autor encontra-se disponível no seguinte endereço eletrónico: http://
www.academia.edu/6650979/Obst%C3%A1culos_Constitucionais_%C3%A0_Ratifica%C3%A7%C 
3%A3o_do_Estatuto_de_Roma (Consulta: 25/09/2015).

65 Assim, já vimos que a doutrina dominante igualmente desenvolvida no âmbito deste debate, em sua gran-
de maioria, considera que a submissão ao Tratado de Roma não implicaria a limitação da soberania dos 
Estados, pois tem-se defendido que a ordem constitucional dos Estados-Parte encontra-se direcionada para 
o direito interno, não podendo, nesse sentido, ser projetada para a ordem internacional e vice-versa. A so-
berania dos Estados releva na relação entre Estados, refere-se, como já vimos, a uma relação horizontal, 
onde os diplomatas e representantes de órgãos de soberania de um Estado não podem ser submetidos a 
julgamento em outro Estado, sem a anuência do Estado em causa ou ser efetuado nos termos das conven-
ções internacionais relevantes. Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, antiga Juíza do TPI recomendada pelo 
Estado Brasileiro, defendeu que o TPI encarrega-se de“… crimes diversos dos previstos nas Leis Penais 
ordinárias, e de “danosidade” que transcende o território nacional…”. Segundo a Juíza do TPI, o facto do 
Tratado de Roma prescrever pena de prisão perpétua para certos tipos de crimes que entram em conflito 
direto com a CRB, estaríamos sim perante um conflito. Todavia, a Juíza entende que trata-se de um dissen-
so aparente entre esses dispositivos, pois o Tratado de Roma e a CRB atuariam em esferas diferentes de 
competência jurídica – o TPI punindo os autores de crimes de relevância mundial e, as Constituições da 
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limitação da soberania nacional, nem alteração ou revogação de qualquer dispo-
sição constitucional, existiu sim, como se pode ver, um aditamento para fazer 
menção da vontade dos Estados em causa em aderir ao Tratado que cria o TPI e 
em aceitar a sua jurisdição.

No Brasil passou-se o mesmo que em Portugal (e, mais recentemente a Repú-
blica de Cabo Verde seguiu o mesmo exemplo), isto é, a revisão constitucional foi 
apenas pontual, pois não foi necessária uma revisão direta das disposições relati-
vas a proibição da pena de prisão perpétua, a imunidade do Chefe de Estado e, 
igualmente, não se tocou nos limites materiais da revisão constitucional. Ao con-
trário do que sucedeu em Portugal, na República Federativa do Brasil a revisão 
cirúrgica da Constituição da República foi feita, através da Emenda Constitucio-
nal n.º 45/2004, após a ratificação do Tratado de Roma. A mencionada revisão 
constitucional, pontual, apenas dispõe que “O Brasil se submete à jurisdição de 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. Esta 
emenda foi inserida no artigo 5.º, § 4.º, da Constituição Brasileira de 1988.

Assim, tanto em Portugal, Cabo Verde como no Brasil, as respetivas Consti-
tuições da República proibiam (e continuam a proibir) penas de prisão perpétua 
ou ilimitadas, contudo, ainda assim ratificaram o Tratado de Roma sem necessi-
dade de alterar ou retirar a referida norma constitucional.

Desta forma, necessário se torna, sem prejuízo de outras teses, criar na Repú-
blica Democrática de São Tomé e Príncipe, no patamar constitucional, uma dis-
posição que, no limite, estabelece faculdade ao Estado São-tomense para reco-
nhecer a jurisdição do TPI como fez a Constituição Portuguesa ao estabelecer 
que o País “… pode, […] aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, 
nas condições de complementaridade […]” e, assim, não impor à RDSTP uma 
obrigação tão direta, isto é, não permitir que o Estado São-Tomense, ao mais 
alto nível, acolha de modo absoluto e diretamente o Tribunal Penal Internacio-
nal66-67. Note-se que, a Constituição Portuguesa, tal como a Constituição France-
sa, ao utilizar a noção de “jurisdição do TPI”, em detrimento de “competência”, 
procurou ser o mais abrangente possível68. Grosso modo, tratar-se-ia portanto de 
uma cláusula de remissão global para o Estatuto de Roma que constitucionali-
zasse todas as soluções que poderiam vir a divergir na especialidade com outras 
normas da Constituição. O mesmo é dizer que estaríamos “… perante uma cláu-

República, neste caso, a Constituição Brasileira, restringem-se a esfera de poder punitivo estatal no âmbi-
to interno. Apud Richard Lee, “O Tribunal…”, op. cit., 2011.

66 Contrariando, com este mecanismo, o acolhimento direto do TPI conforme sucedeu a nível constitucional 
noutros países.

67 Portanto, se a RDSTP pode aderir (mediante ratificação), também poderá deixar de fazer parte do Estatuto 
de Roma, nos termos do Direito Internacional. A CRDSTP deve manter essa liberdade de decisão do Esta-
do. Até porque, a possibilidade de os Estados-parte abandonarem o TPI está prevista no artigo 127.º do 
Estatuto, produzindo efeito apos a retirada.

68 Benoit Tabaka, “Ratification…”, op. cit., 1999.
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sula constitucional aberta que consubstancia uma remissão formal para o Esta-
tuto de Roma e não para o seu concreto conteúdo material atual, o que quer dizer 
que, admitindo que o Estatuto de Roma pode vir a ser mudado – ele mesmo 
prevê a sua revisão –, isso implica portanto a aceitação constitucional automáti-
ca das alterações que ele venha a sofrer”69. Nestes termos, a adoção de uma 
norma constitucional como a portuguesa (ou mesmo a da Constituição Cabo- 
-verdiana que, em termos semelhantes à Constituição Portuguesa, estabelece 
que: “O Estado de Cabo Verde pode, tendo em vista a realização de uma justiça 
internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos 
povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de 
complementaridade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma”70), 
diferentemente do estabelecido na Constituição Francesa – que considera que o 
acolhimento constitucional do Estatuto de Roma significa que “o conjunto das 
suas disposições passou a ter valor constitucional”71 –, uma futura solução são-
-tomense, nos moldes avançados, terá uma particularidade, que é a garantia  
explícita do princípio da complementaridade do TPI em relação aos tribunais 
nacionais são-tomenses. Significa isto que, caso a RDSTP adote uma norma 
constitucional com esta redação, isto é, nos termos da disposição portugue- 
sa, cabo-verdiana ou até mesmo nos moldes da Constituição Brasileira72, o 
Estado são-tomense não poderia vir a aceitar futuras alterações do Estatuto de 
Roma que comprometessem na essência o princípio da complementaridade 
uma vez que a jurisdição penal em relação a lista dos crimes previstos e punidos 
pelo Estatuto de Roma continuaria a pertencer principalmente aos tribunais  
nacionais, apenas sendo competente o TPI nas circunstâncias definidas anterior-
mente.

Todavia, a receção a nível constitucional do Estatuto do TPI não implica a 
transformação global desse tratado internacional em direito constitucional, o 
mesmo continua sendo, nos termos gerais, direito internacional convencional 
com a primazia sobre o direito ordinário interno. Portanto, o efeito prático de 
uma cláusula constitucional de acolhimento do TPI será a constitucionalização 
das soluções que possam entrar em conflito com a Constituição da República, 
mediante a derrogação das competentes normas da CRDSTP na estrita medida 
necessária para acomodar ao mais alto patamar, ou seja, a nível constitucional, 
o Estatuto de Roma. É esta a solução plasmada nas disposições constitucionais 
dos Estados-membros da CPLP aqui analisados (artigo 7.º, n.º 7 CRP, artigo 

69 Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., p.17.
70 Ver n.º 8 do artigo 11.º CRCV.
71 Benoit Tabaka, “Ratification…”, op. cit., 1999.
72 Pois partilhamos do entendimento que a CRB ao estabelecer que o “… Brasil se submete à jurisdição de 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”, não se pode entender que está a 
acolher diretamente e de modo absoluto o Estatuto de Roma.
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11.º, n.º 8 CRCV e artigo 5.º, § 4.º CRB)73 e que, a nosso ver, julgamos ser a 
mais pertinente das fórmulas uma vez que o Estatuto do TPI não admite reservas 
às suas disposições (artigo 120.º do ETPI).

Isto porque, diferentemente da solução portuguesa, referindo-se em parti- 
cular ao caso francês, é pertinente salientar que uma parte relevante da doutrina 
daquele país considera que a cláusula constitucional de receção do Estatuto de 
Roma, artigo 53.º, n.º 2 da Constituição Francesa, significa que “o conjunto das 
suas disposições passou a ter valor constitucional”74 transformando-se numa 
espécie de parâmetro de aferimento da constitucionalidade das leis ordinárias 
que sejam, com o Estatuto, desconformes.

Enquanto direito internacional, certamente todas as normas do Estatuto de 
Roma têm primazia sobre o direito interno e, desta forma, não podem ser con-
trariadas por uma lei. Porém, conforme ensina Vital Moreira, “… fora das solu-
ções implicitamente “constitucionalizadas”, a eventual violação das demais  
não gera inconstitucionalidade, nem o seu conhecimento cabe à justiça consti- 
tucional,” salvo na limitada medida proporcionada pelo artigo 149.º, n.º 3 da 
CRDSTP, que apenas consente, em fiscalização concreta, que se ocupe de ques-
tões de cariz jurídico-constitucional e jurídico-internacional, onde não caberá 
eventualmente questão de compatibilidade da lei interna com um tratado inter-
nacional. Extrai-se assim desta disposição constitucional são-tomense que se a 
norma cuja aplicação tiver sido recusada constar de instrumento jurídico inter-
nacional, os recursos previstos na al. a) do n.º 1 e na al. a) do n.º 2 do artigo 149.º 
da CRSTP75 são obrigatórios para o Ministério Público76. 

73 A revisão da CRB, após a ratificação do ETPI, foi apenas cosmética, pois não houve revisão direta das 
disposições que se referem a proibição da pena de prisão perpétua, da imunidade do Chefe de Estado e 
também não tocaram nos limites materiais da revisão constitucional. A referida revisão constitucional, 
pontual, apenas dispõe, conforme já visto, que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de 
TPI a cuja criação tenha manifestado adesão. Nestes termos, tanto no caso brasileiro como no caso portu-
guês, as constituições vigentes proibiam e continuam a proibir penas de prisão perpétua ou ilimitadas, mas 
mesmo assim e, por razões já identificadas, ratificaram o Tratado de Roma sem necessidade de mudar ou 
retirar a referida norma constitucional (que proíbe a pena de prisão perpétua ou ilimitada).

74 Benoit Tabaka, “Ratification…”, op. cit., 1999.
75 Transcrevemos: artigo 149.º CRDSTP:
 1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais: a)Que recusem a aplicação de 

qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade; e, 
 2. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tribunais: a) Que recusem a 

aplicação de norma constante de ato legislativo com fundamento na sua ilegalidade por violação de lei 
com valor reforçado;

76 Note-se que, o Tribunal Constitucional ainda não está legalmente instalado, nesta medida, a administra-
ção da justiça em matéria de natureza jurídico-constitucional em STP é ainda feita pelo Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ), ao qual compete, neste caso particular, apreciar a eventual inconstitucionalidade e ile-
galidade das normas (artigo 156.º CRDSTP). Os acórdãos do STJ, em matéria de natureza jurídico- 
-constitucional não são passíveis de recurso e são publicados no Diário da República, detendo força 
obrigatória geral, nos processos de fiscalização abstrata e concreta, quando se pronunciam no sentido da 
inconstitucionalidade. 
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Face ao exposto e cabalmente demonstrado, apenas podemos concluir que o 
Parlamento São-tomense, almejando proceder a revisão da Constituição, pode-
rá, independentemente de qualquer prazo temporal, isto é, a qualquer momento, 
assumir os poderes extraordinários de revisão, aprovada por maioria de três 
quartos (3/4) dos deputados em efetividade de funções, de acordo com o artigo 
151.º, n.º 3 da CRDSTP, para desbravar os obstáculos e assim, trilhar o caminho 
para a ratificação do Tratado de Roma, pois os Tribunais nacionais são-tomen-
ses, como já vimos anteriormente com as soluções avançadas, nunca seriam, por 
exemplo, obrigados ou mesmo forçados a prescrever penas de prisão perpétua 
quando julgassem crimes catalogados no Estatuto do TPI. Neste sentido, o Mi-
nistro da Justiça e dos Direitos Humanos do XVI Governo Constitucional da 
RDSTP, Roberto Raposo77, considera que os Estados têm a obrigação universal, 
em defesa dos Direito Humanos, direitos estes inerentes à pessoa humana, de 
adotar medidas internas, isto é, ainda que seja ao mais alto patamar, por forma a 
acolher o Tratado de Roma78. 

5. Eventual confronto entre a cRDSTP e o Estatuto de Roma

A criação de uma nova norma, nos termos previamente avançados, viria, por 
via de exceção, incorporar implicitamente no corpo da CRDSTP as qualifica-
ções e exceções com que o Estatuto de Roma poderia afetar algumas normas e 
princípios constitucionais. A incorporação desta nova disposição constitucional 
seria uma admissão geral de todas as necessárias adaptações dos artigos da 
Constituição da República São-tomense que se relacionariam com o TPI. Esta 
norma constitucional do TPI teria assim como efeito o seguinte: “… vários pre-
ceitos da Constituição passariam a dizer não o que dizem expressamente mas 
também,” parafraseando Vital Moreira, “virtualmente”79 aquilo que decorreria 

77 Durante a entrevista o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos foi preciso ao afirmar que os países 
membros da CPLP que ainda contêm nas suas Leis Fundamentais obstáculos à ratificação do TPI, deve-
riam, seguindo o bom exemplo de Cabo Verde, Brasil e Portugal, desencadear processos de revisão cons-
titucional, caso seja essa a política interna a adotar, por forma a evitar que se levante futuramente o proble-
ma de inconstitucionalidade, caso ratifiquem o Tratado de Roma (Entrevista: 23/09/2015).

78 Nesta ordem de ideias, Kelve Nobre de Carvalho, PGR-Adjunto de São Tomé e Príncipe entende que, não 
obstante a necessidade do Estado são-tomense ratificar o Tratado de Roma, não podemos esquecer que 
existe outros instrumentos de cooperação internacional [que a nosso ver, complementa mas não substitui o 
TPI] que o Estado pode dele socorrer e assim fazer cobro a uma eventual não ratificação do TPI. No en-
tanto, conclui, e bem, o magistrado são-tomense, alegando que se o Estado ratificar o Estatuto de Roma 
estaria a adotar mais um instrumento jurídico e, desta forma, incorporar na sua ordem interna mecanismos 
que poderiam vir a suprir possíveis lacunas dos diplomas internacionais já ratificados e que vigoram em 
São Tomé e Príncipe. Depois de várias entrevistas (formais e informais) com o PGR-Adjunto sobre o tema, 
o magistrado concluiu que não há que recear, por parte de São Tomé e Príncipe, ratificar o instrumento de 
cooperação internacional (Entrevista: 24/11/2015).

79 Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., p.19.
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da nova disposição, o mesmo é dizer que, aquilo que a CRDSTP não diz expres-
samente passaria a dizer implicitamente.

Note-se que, os aspetos em que o Estatuto do TPI poderia com relevo diver-
gir com a Constituição da República de São Tomé e Príncipe, prender-se-ia  
essencialmente com a Constituição Judicial e com a Constituição Penal. Por-
tanto, não estariam em causa questões como a independência dos Tribunais e 
dos juízes uma vez que o Estatuto de Roma é perentório no que diz respeito à 
esta matéria80. Não estariam igualmente em causa o princípio da legalidade e da 
tipicidade dos crimes e das penas, isto porque, o Estatuto tipifica os diversos 
crimes81 e estabelece o elenco das penas82, remetendo para legislação ulterior a 
definição dos elementos das penas83. Assim, pelos mesmos motivos, não esta-
riam também em causa a garantia dos direitos dos arguidos – incluindo o direito 
de recurso84. 

Nestes termos, pode-se dizer que o TPI, ao contrário dos tribunais internacio-
nais penais ad hoc até agora criados, se harmoniza muito bem com a justiça 
penal correspondente aos princípios do Estado de Direito. Ainda assim, somos 
da opinião que existem outros inúmeros pontos em que o Estatuto do TPI diver-
ge da nossa ordem jurídica constitucional penal85 e que, em seguida, pertinente 
se torna esclarecer.

5.1. A soberania jurisdicional do Estado São-Tomense

A primeira questão que se levanta a propósito de um eventual confronto entre 
a Constituição da República São-tomense e o Estatuto do TPI prende-se com o 
princípio da soberania jurisdicional do Estado. A teoria constitucional clássica e 
o próprio Direito Internacional sempre defenderam que a jurisdição penal, ou 

80 Em primeiro lugar, em virtude e por consequência do artigo 1º do ETPI, que consagra o princípio da com-
plementaridade em virtude do qual esta instituição deverá ser encarada apenas com um “Longa Manus”, 
dos Estados na luta contra violação dos Direitos Humanos, no sentido em que as suas competências se 
baseiam na vontade dos Estados Partes e, por outro lado, consagrando nos termos dos artigos 34.º e ss. do 
ETPI, todas as garantias que proporcionam a independência dos Tribunal e dos juízes. Portugal, por exem-
plo, sistema jurídico que está na base do ordenamento jurídico de São Tomé e Príncipe, que prescreve a 
proibição da pena de prisão perpétua não identificou essa discrepância como criando um potencial confli-
to constitucional direto e ratificou o Tratado de Roma. Pelo contrário, ao ratificar o Tratado de Roma 
Portugal reafirmou a vontade, o direito de preferência, de julgar suspeitos (Portugueses e não Portugueses) 
da prática de crimes internacionais regulados pelo TPI, quando estes se encontrem domiciliados em Portu-
gal. Neste sentido, lembre-se que o Tratado de Roma encoraja e atribui primazia aos tribunais nacionais de 
julgarem os crimes internacionais.

81 Ver artigos 5.º à 8.º do ETPI.
82 Artigos 77.º e 78.º do ETPI.
83 Artigo 9.º do ETPI.
84 Artigo 81.º e ss. do ETPI.
85 A maior parte destas questões estão identificadas no relatório do deputado Alberto Costa sobre a aprovação 

parlamentar portuguesa do Estatuto do TPI. Ver José Souto de Moura, Parecer-PGR, 2000.
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seja, a capacidade de julgar crimes ocorridos no território nacional, segundo a 
regra tradicional da territorialidade, é uma das componentes essenciais da sobe-
rania dos Estados. Nesta senda, já defendia o ilustre Professor Eduardo Correia 
que “… o direito penal de um determinado país deve fundamentalmente aplicar- 
-se a todos os factos praticados no seu território…”. Acrescenta ainda o Profes-
sor, referindo-se ao princípio fundamental em matéria da aplicação da lei penal 
no espaço – princípio da territorialidade –, que “… em nenhuma parte é possí-
vel aclarar e fazer melhor a prova do facto, e, portanto, a mais reta justiça, do 
que no lugar onde foi cometido o crime”86. Nesta ordem de ideias, entende o 
Professor catedrático de Direito Penal Jorge de Figueiredo Dias, que foi a comu-
nidade onde o facto teve lugar que viu a sua paz jurídica [e social] perturbada 
pelo infrator e é esta que mais almeja que a confiança no seu ordenamento jurí-
dico seja restabelecida mediante punição do infrator87. 

Portanto, sem função jurisdicional não existe Estado soberano. É por esta 
razão que os tribunais são explicitamente entre nós considerados órgãos de so-
berania (artigos 68.º e 120.º da CRDSTP), integrando assim a noção de sobera-
nia. A nossa Constituição, tal como as restantes Constituições da CPLP, enume-
ra tipicamente os órgãos de soberania, o que veda ao legislador ordinário 
qualquer intervenção na previsão das suas competências ou na sua definição. A 
previsão na Constituição São-tomense e, grosso modo, nas Constituições da Re-
pública da CPLP, de diferentes órgãos de soberania visa garantir a separação 
orgânica de poderes, no desempenho das funções Estaduais, aqui previstos em 
condições de paridade que marcam o seu relacionamento institucional. A função 
jurisdicional, ou administração da justiça, constitui o exercício de uma autorida-
de soberana que através do princípio da separação dos poderes foi investida nos 
tribunais – o poder judicial – de que os juízes são titulares exclusivos. Os tribu-
nais administram portanto a justiça em nome do povo em quem reside a sobera-
nia. É, nesta perspetiva, a Constituição da República a primeira e suprema fonte 
da legitimidade do exercício da função jurisdicional em nome do povo.

A CRDSTP não tem nenhuma disposição, como a francesa, que limita ou 
restringe a soberania para certos efeitos, por exemplo, no que se refere a ques-
tões ligadas a proteção dos Direitos do Homem, a paz Internacional. De igual 

86 Este excerto corresponde, ao texto das lições do Professor (1963) que foi objeto de reimpressão em 1997. 
Ver Eduardo Correia, Direito Criminal – I, Coimbra, 1997, pp. 167-168, Anabela Miranda Rodrigues, 
“Princípio…”, op. cit. p. 62. Sobre este princípio e o princípio complementar da nacionalidade, ver Jorge 
Figueiredo Dias, Direito Penal – Parte Geral, Tomo I: Questões Fundamentais – A Doutrina Geral do 
Crime, Coimbra Editora, 2004, pp. 203-232.

87 Ver Jorge Figueiredo Dias, Direito…, op. cit., p. 197. Entre nós – autores africanos de língua oficial portu-
guesa –, considera o reconhecido jurista São-Tomense Ângelo (Aíto) de Jesus Bonfim que no contexto 
atual o princípio da territorialidade não deve ser observado com a rigidez de outrora e deve portanto 
sofrer mutações no sentido de ser mais flexível uma vez que o nacional é portador de valores de uma 
determinada comunidade”. Ver Jonas Gentil, “A Não-Extradição…”, pp. 183 e 184. Este princípio encon-
tra-se consagrado no artigo 4.º do Código Penal São-tomense de 2012.
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modo, a Constituição São-tomense não adotou nenhuma exceção à jurisdição 
penal nacional. O que, por sua vez, a CRDSTP estabelece, é que, a administra-
ção da justiça compete aos tribunais (artigo 120.º e 122.º), e que os tribunais são 
aqueles que estão definidos no artigo 126.º da Constituição, a saber, Tribunal 
Constitucional, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Primeira Instância, 
Tribunal Regional, Tribunal Distrital, Tribunal de Contas, e outros tribunais 
para certas áreas específicas. 

Desta forma, somos da opinião que também não deve existir tribunais com 
competência específica para julgar certos crimes, isto é, que não pode haver 
tribunais penais especiais. Contudo, é por demais evidente que o TPI implica 
uma derrogação destas duas regras88 e, a criação de uma cláusula de receção do 
TPI, faria com que a nossa ordem judicial tivesse que conviver com a jurisdi-
ção penal do TPI. Isto é, a adoção de uma cláusula de receção nos moldes 
previstos, significaria que a partir daquele momento, por efeito do Estatuto de 
Roma, os artigos 122.º a 126.º da CDRSTP deveriam ser lidos e interpretados 
no sentido de reconhecer a jurisdição do TPI nos termos do respetivo Estatuto 
em matérias que de outro modo seriam da competência dos tribunais judiciais 
nacionais. É como se o artigo 126.º da CRDSTP tivesse um n.º 2 a dizer que O 
disposto no presente artigo entende-se sem prejuízo da jurisdição do Tribunal 
Penal Internacional, de acordo com o Estatuto de Roma. Nestes termos, a so-
berania judicial nacional poderá ser afetada, na medida em que, o Estatuto de 
Roma, no seu artigo 59.º, prevê que os tribunais nacionais que recebam um 
pedido de liberdade provisoria de alguém que tenha sido detido em virtude de 
um mandato de prisão preventiva ou de detenção e entrega emitido pelo TPI 
devem comunicar esse pedido ao respetivo “juízo de instrução” e observar as 
recomendações emitidas por este. Evidencia-se aqui uma clara contração do 
princípio da independência judicial estabelecido no artigo 121.º da CRDSTP, 
segundo o qual os tribunais apenas estão sujeitos à lei. Neste mesmo sentido, 
outro ponto ainda merecedor de destaque nesta matéria prende-se com a possi-
bilidade que o Procurador do TPI tem de realizar por si mesmo diligências de 
investigação no território nacional, nos termos do artigo 54.º do Estatuto do 
TPI, reunindo e examinando provas, convocando e interrogando pessoas, etc. 
Esta foi, entretanto, uma das objeções constitucionais levantadas pelo Conse-
lho Constitucional Francês para fundamentar a necessidade de revisão consti-
tucional. 

A jurisdição do TPI constitui, pelo que vimos, uma derrogação da soberania 
judicial nacional. Todavia, esta derrogação judicial apresenta-se menos intensa 
do que a primeira vista pode parecer. Isto porque, ela não expropria a jurisdição 
dos tribunais nacionais pois, estes, por força do princípio da complementarida-

88 Ou seja, o princípio da territorialidade e a competência dos tribunais na administração da justiça.
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de, continuam a ser inteiramente os órgãos de soberania competentes para julgar 
todos os crimes, incluindo aqueles que pertencem à jurisdição do TPI89.

Nessa ordem de ideias, diferentemente dos tribunais penais internacionais ad 
hoc existentes, criados pelo Conselho de Segurança da ONU, o TPI foi criado 
pelos Estados-Partes, que continuam a compartilhar a sua gestão, mediante  
Assembleias Gerais periódicas (artigos 112.º e ss. do Estatuto do TPI). Por esta 
razão, o TPI constitui um exercício de jurisdição penal compartilhada, não cons-
tituindo por isso propriamente uma alienação de soberania jurisdicional. Assim, 
se poderá dizer que o Tribunal Penal Internacional constitui uma fórmula de 
“exercício em comum ou em cooperação” de poderes jurisdicionais. 

Nestes termos, manifesta-se evidente que a doutrina dominante nesta maté-
ria, que foi (ou deveria ter sido) igualmente objeto de discussão na Assembleia 
Nacional são-tomense, na sua grande maioria, entende que a submissão ao Tra-
tado de Roma não acarretaria a limitação da soberania dos Estados, pois defen-
de-se que a ordem constitucional dos Estados-Partes da Convenção encontra-se 
focada no direito interno, não podendo, nessa perspetiva, ser projetada para a 
ordem internacional e vice-versa. A soberania dos Estados deve ser relevante na 
relação entre Estados e, assim sendo, conforme já se defendeu neste estudo,  
refere-se a uma relação horizontal onde os representantes (e diplomatas) de ór-
gãos de soberania de um determinado Estado não poderão ser submetidos a 
julgamento em outro Estado, sem o consentimento prévio do Estado em causa 
ou ser efetuado nos termos das convenções internacionais90.

Posto isto, a verdade é que o Conselho de Segurança da ONU “… tem a 
competência de “levantar o véu da soberania” e recomendar a investigação,  
acusação e julgamento de suspeitos de práticas de crimes regulados pelo Tratado 
do TPI” 91, ainda que tais Estados não o tenha ratificado, como foi o caso do 
Presidente do Sudão, Omar Al Bashir e do Presidente da Líbia, Muhamad  

89 De igual modo, o sentido constitucional da proibição de tribunais penais especiais tem menos a ver com a 
existência de tribunais especializados para julgar certos crimes do que com a proibição de tribunais com 
estatuto especial, em termos de menor independência e menos garantias de defesa dos arguidos, o que não 
sucede manifestamente com o TPI.

90 Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, antiga Juíza do TPI, defendeu, conforme já vimos anteriormente, que 
“o Tribunal Penal Internacional cuida de crimes diversos dos previstos nas Leis Penais ordinárias, e de 
“danosidade” que transcende o território nacional…”. Segundo a antiga juíza, o fato do Tratado de Roma 
prescrever pena de prisão perpétua para certos crimes em conflito direto com a Constituição Brasileira, 
estaríamos perante um conflito aparente entre esses dispositivos, pois o Tratado de Roma e a CRB atua-
riam em esferas diferentes de competência jurídica, o TPI punindo os autores de crimes de relevância 
mundial, e as Constituições dos Estados, restringiam-se ao poder punitivo estatal no âmbito interno. Sem 
menor dúvida, o mesmo entendimento se aplicar-se-ia, mutatis mutandis, a São Tomé e Príncipe, caso este 
país ratificasse o Tratado de Roma. Ver Richard Lee, “O Tribunal…”, op. cit., 2011. 

91 Richard Lee, “O Tribunal…”, 2011. Sobre a soberania estatal versus proteção dos Direitos Humanos, ver 
Paula Escarameia, “Prelúdios …”, op. cit., pp. 112 e ss. Ver ainda Entrevista da antiga Juíza Sylvia Steiner, 
em http://www.associacaosapientia.org.br/news/24 e http://consultor-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/ 
32072/entrevista-sylvia-steiner-juiza-do-tribunal-penal-internacional (Consultado: 28/09/2015).
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Gaddafi. Por isso, não ratificar o Tratado de Roma, não significa que os políticos 
e líderes militares São-tomenses encontram-se a salvos do TPI.

5.2.  O problema da consagração da pena de prisão perpétua no Estatuto de 
Roma

Uma outra questão que pode suscitar uma eventual problemática entre o  
Estatuto do TPI e a CRDSTP prende-se com a pena de prisão perpétua, prevista 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 77.º do Estatuto do TPI como uma das penas apli-
cáveis pelo instrumento jurídico internacional. Este tema foi objeto de maior 
controvérsia e serviu de base à grande contestação do TPI por parte alguns  
Estados92. Contudo, na elaboração do Estatuto do TPI não será arriscado afirmar 
que esta pena foi um mal menor tendo em conta que serviu de alternativa à pena 
capital defendida por muitos Estados, como os EUA93-94 por exemplo, que parti-
ciparam ativamente nos trabalhos preparatórios mas depois envolvendo-se 
numa campanha ativa contra o TPI. Neste sentido, somos da opinião que a rejei-
ção da pena de morte no Estatuto do TPI constitui, por si só, um grande avanço 
e valioso elemento na luta pela sua abolição a nível global95.

92 Ver Fortunato Pires, “Comunicação…”, p. 4.
93 Note-se que os EUA chegaram a assinar o Estatuto de Roma ainda na administração do Presidente Clinton 

embora depois, no mandato do Presidente George Bush, se tenham recusado a ratificá-lo. Sobre a relação 
EUA versus Estatuto de Roma ver, Marrielle Maia, “O Tribunal …”, op. cit., pp. 77-86; Anabela Miranda 
Rodrigues, “Princípio…”, op. cit., pp. 68-70 e Paula Escarameia, “Prelúdios…”, op. cit., pp. 104 e ss. 

94 É pertinente salientar, neste capítulo e a título meramente elucidativo, que a interpretação que os EUA re-
tira de uma das disposições do Estatuto do TPI, in concreto, o artigo 98.º, tem levado a muitas discussões 
doutrinárias que importa aqui referir. O artigo 98.º foi consagrado no ETPI na Seção que trata da coopera-
ção internacional e assistência judicial com o intuito de evitar conflitos com obrigações internacionais 
decorrentes de acordos firmados, desde que os mesmos fossem consistentes com a proposta do TPI. A in-
terpretação dos EUA de que o artigo 98.º permite acordos bilaterais de imunidade não foi corroborada pelo 
TPI nem por muitos países que ratificaram o Estatuto de Roma. Não obstante, os EUA lograram assinar 
acordos também com países-membros do Estatuto. Assim, durante a administração George W. Bush,  
foram assinados acordos bilaterais, inclusive com alguns Estados-membros da CPLP, a saber, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste e a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe. Os referidos tratados bilaterais foram redigidos em dois modelos, os que preveem a reciprocida-
de com relação a não entrega ao TPI dos cidadãos dos Estados-membros do acordo e os não recíprocos, ou 
seja, preveem apenas a não entrega de oficiais norte-americanos ao TPI. O facto de não haver variação no 
texto dos tratados pode ser interpretado como expressivo da forte característica da unilateralidade e prima-
zia da política externa norte-americana. É importante salientar a este propósito que os acordos em questão 
tiveram como contrapartidas aos Estados signatários apoios financeiros diretos e apoios técnicos-militares 
por parte dos EUA, enquanto, por outro lado, os que se recusaram a celebrá-los foram fortemente penali-
zados por meio de aprovação do designado “American Service Members Protection Act” uma vez que, de 
ponto de vista de muitos autores, os acordos bilaterais de imunidade (conhecido como BIAS) podem ser 
interpretados como uma tentativa de boicote ao funcionamento do TPI que é visto com uma amaça aos 
interesses norte-americano. Apud Marrielle Maia, “A Grande…”, op. cit., p. 170.

95 Note-se que, o primeiro país dos PALOP a prever expressamente na sua lei constitucional a proibição da 
pena de morte, após a independência, foi Cabo Verde em 13 de outubro de 1980. Assim, em Cabo Verde, 
onde a independência foi proclamada em 5 de julho de 1975, a primeira Constituição da República data de 
13 de outubro de 1980 e desde logo ficou consagrado, no seu artigo 35.º n.º 4, que em caso algum haveria 
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pena de morte, de prisão perpétua, de trabalhos forçados, nem medidas de segurança privativas de liberda-
de de duração ilimitada ou indefinida. Em São Tomé e Príncipe a Lei Fundamental de 15 de dezembro de 
1975 também não proibia expressamente a pena de morte. A proibição da pena de morte veio a ser estabe-
lecida no país apenas na 4ª revisão constitucional, efetuada pela Lei n.º 7/90, de 20 de setembro. Com 
efeito, em Angola a Constituição da República de 11 de novembro de 1975 não continha nenhuma norma 
que expressamente proibisse a pena de morte, situação que se manteve até à 6ª alteração constitucional, em 
6 de maio de 1991. Com a alteração provocada pela Lei n.º 23/92, de 16 de setembro, passou a estabelecer-
se no n.º 2 do artigo 22.º da Constituição a proibição da pena de morte. Na Guiné-Bissau, a Constituição 
da República de 4 de janeiro de 1975 não previa expressamente a proibição da pena de morte, a qual só 
viria a ser proibida na 4ª alteração constitucional, operada pela Lei Constitucional n.º 1/93, de 26 de feve-
reiro, no seu n.º 1 do artigo 36.º. Por fim, em Moçambique, a primeira Constituição da República data de 
25 de junho de 1975 e nela não estava contemplada a proibição expressa da pena de morte, o que se man-
teve até à 6ª alteração constitucional ocorrida aos 26 de julho de 1986. De modo que somente na Consti-
tuição de 2 de novembro de 1990 se estabeleceu que no n.º 2 do artigo 70.º que na República de Moçam-
bique não haveria pena de morte. No que toca a Jurisprudência nos PALOP nesta matéria, o Acórdão do 
STJ de Cabo Verde n.º 18/2008, de 3 de março de 2008, que decide sobre um pedido de Habeas Corpus, 
na parte relativa aos argumentos que conduziram à decisão final, pode-se ler o seguinte: “Subsiste porém 
outra proibição constitucional de extradição, sendo esta irrenunciável porque se baseia em outra ordem 
de razões, (artigo 370º, n° 3, b) da CRCV): Em 1° lugar a pena de morte e a prisão perpétua repugnam à 
cultura e sensibilidade do homem cabo-verdiano. Em 2º lugar repugnam igualmente à nossa Ordem Jurí-
dica que acredita e aposta na recuperação de delinquentes, enquanto que a pena capital e a prisão perpé-
tua tem uma finalidade exclusivamente retributiva, configurando-se como uma vingança da sociedade. 
Em 3° lugar, Cabo Verde quis marcar o seu alinhamento com os países que há séculos vem lutando pela 
abolição da pena de morte e da prisão perpétua. Ao crime de homicídio pode corresponder na legislação 
penal Holandesa a pena de prisão perpétua, o que é suficiente, para inviabilizar a extradição, a menos 
que o Estado holandês desse garantia que tal pena não seja aplicada ao requerente, como acontece em 
vários acordos de cooperação judiciária estabelecidos entre os Estados”. Neste sentido, ao Acórdão do 
STJ de São Tomé e Príncipe n.º 2/2007, de 7 de fevereiro de 2007, que decide sobre um caso de extradição 
de uma cidadã Cabo-Verdiana, invoca o seguinte argumento na parte decisória: “A Constituição da Repú-
blica Democrática de S. Tomé e Príncipe, artigo 41.º permite a extradição de cidadãos estrangeiros que 
não seja por motivos políticos, nem por crimes a que corresponda pena de morte segundo o Direito do 
Estado requisitante”. Da descrição do direito positivo nos PALOP, pode concluir-se que a pena de morte 
é proibida em todos estes cinco países e todos têm consagrado no seu Direito Constitucional vigente a 
proibição da extradição de cidadãos estrangeiros, no caso de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe ela é proibida quando a lei do Estado requisitante preveja a possibilidade de pena de 
morte, e no caso particular da Guiné-Bissau, proíbe-se a extradição apenas por motivos políticos, sem 
qualquer referência à pena de morte. Note-se que, a Constituição Guineense estabelece no seu n.º 1 e 2 do 
artigo 36.º que em caso algum haverá pena de morte e, no que se refere a pena de prisão perpétua, esta 
poderá ser aplicável para os crimes que venham a ser definidos por lei. Com respeito a instrumentos inter-
nacionais que consagrem proibições quer da pena de morte quer da extradição, todos os países, grosso 
modo, incorporam no seu ordenamento jurídico algumas destas regras de direito internacional. Nestes 
termos e, tendo em conta o objeto do nosso estudo, a CRDSTP, cuja versão mais recente foi aprovada pela 
Lei n.º 1/2003 de 29 de janeiro, prevê no n.º 2 do seu artigo 22.º que em caso algum haverá pena de morte, 
e no seu artigo 38.º que não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liber-
dade com caráter perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida. O n.º 2 do seu artigo 23.º dispõe que nin-
guém pode ser submetido a tortura, nem tratos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. O n.º 2 do seu 
artigo 41.º prevê por sua vez que não é admitida a extradição por motivos políticos, nem por crimes a que 
corresponda pena de morte segundo o direito do Estado requisitante. O Código Penal que vigorou em  
São Tomé e Príncipe até 2012 foi o Código Penal português aprovado pelo Decreto de 16 de setembro de 
1886, o qual tinha sofrido 11 alterações até à data (2012), sendo a mais recente, até a aprovação do novo 
Código Penal Sã-tomense em 2012, a provada pela Lei n.º 6/2000, de 28 de dezembro. Nenhuma des- 
tas alterações se referia à questão da pena de morte. O Decreto-Lei n.º 41/79, de 17 de julho, não alterado 
até à data, que regula o crime de mercenarismo, prevê no seu artigo 5.º que o crime de mercenarismo  
é punível com a pena de morte. No entanto, em virtude da expressa proibição da pena de morte pelo n.º 2 
do artigo 22.º da Constituição, é de considerar que esta norma viola um princípio constitucional pelo  
que não poderá ser aplicada na prática. Ver estudo da Amnistia Internacional sobre a Pena de Morte in 
http://www.amnistia-internacional.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=780:a-amnistia- 
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A Constituição São-tomense, no artigo 38.º, consagra que “Não pode haver 
penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com 
carácter perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida”96. Por seu turno, a dispo-
sição do Estatuto do TPI relativamente a esta matéria estabelece, no seu n.º 1, 
que “Sem prejuízo do disposto no artigo 110.º, o Tribunal pode impor à pessoa 
condenada por um dos crimes previstos no artigo 5.º do presente Estatuto uma 
das seguintes penas: a) Pena de prisão por um número determinado de anos, 
até ao limite máximo de 30 anos; ou b) Pena de prisão perpétua, se o elevado 
grau da ilicitude do facto e as condições pessoais do condenado o justifica-
rem”. O n.º 2 do mesmo artigo vem dizer que para além da pena de prisão, o 
Tribunal poderá ainda aplicar: “a) Uma multa, de acordo com os critérios pre-
vistos no Regulamento Processual e, b) A perda de produtos, bens e haveres 
provenientes, direta ou indiretamente, do crime, sem prejuízo dos direitos de 
terceiros que tenham agido de boa fé” (artigo 77.º ETPI)97.

A pena de prisão perpétua é, como se pode ver, prescrita pelo Tratado de 
Roma aos crimes de sua competência, quando a extrema gravidade do delito e 
as circunstâncias individuais do condenado a justifique. Nestes termos, é rele-
vante salientar que a pena de prisão máxima admissível em São Tomé e Príncipe 
é de 20 anos (artigo 42.º do Código Penal São-tomense). Este limite material 
vem dar resposta ao comando constitucional que impõe que em São Tomé e 
Príncipe não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restriti-
vas da liberdade com carácter perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida (arti-
go 38.º CRDSTP). Por outro lado, a CRDSTP proíbe, conforme veremos adian-
te, a extradição por crimes a que corresponda na lei do Estado requisitante pena 
de morte ou prisão perpétua, ou sempre que fundadamente se admita que o 
extraditando possa vir a ser sujeito a tortura, tratamento desumano, degradante 

internacional-e-a-pena-de-morte-pelo-grupo-de-juristas-da-aio-de&catid=17:dados-e-numeros& 
Itemid=75 (consulta: 11-1-2014).

96 A pena de prisão perpétua pode ser traduzida pela ideia de privação do direito de liberdade ad eterno, até 
a morte do condenado. Entende-se que a pena de prisão perpétua, por ser uma punição que afasta o conde-
nado da sociedade e retira toda sua esperança de reaver seu direito fundamental de viver em liberdade, é 
considerada uma sanção desumana e degradante. Em São Tomé e Príncipe em especial e, no seio da CPLP 
em geral, a proibição da pena de prisão perpétua tem como pano de fundo o fim reintegrativo, reeducativo 
e humanitário das penas, pelo que a ratificar-se o Tratado de Roma, esta pena teria que ser ajustada a norma 
constitucional Sã-tomense. Teria assim que obedecer ao comando constitucional que proíbe a pena de 
prisão perpétua. Pelo que, em caso de ratificação do Tratado de Roma e a sua incorporação no ordenamen-
to jurídico de São Tomé e Príncipe, tal como acontece no Brasil e em Portugal em particular, teria que 
sujeitar-se a penas de prisão aceites e legisladas no direito penal substantivo São-tomense. As Constitui-
ções da República Portuguesa e Brasileira, por exemplo, prescrevem a proibição de penas perpétuas ou de 
carácter ilimitado ou indefinido no artigo 30, n.º 1 e no Título II, XLVII, alínea b), respetivamente.

97 Nesta perspetiva, não podemos esquecer que, não obstante a consagração da pena de prisão perpétua no 
ETPI, esta pena deverá ser entendida como uma punição de última instância na estrita medida em que é o 
próprio Tratado de Roma que vem estabelecer que “Quando a pessoa já tiver cumprido dois terços da 
pena, ou 25 anos de prisão em caso de pena de prisão perpétua, o Tribunal reexaminará a pena para  
determinar se haverá lugar à sua redução.” (cfr. n.º 3 do artigo 110.º e alínea a) e b) do artigo 77.º).
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ou cruel (artigos 41.º, 22.º e 23.º CRSTP e artigo 40.º Código Penal São-tomen-
se). Assim, uma vez que, nos termos do Código Penal São-tomense e, do que 
resulta da própria CRDSTP, a pena mais gravosa que pode ser imposta é de 20 
anos (que poderá ainda, nos casos previstos na lei, ter como limite máximo 25 
anos), não seria de todo admissível que um cidadão são-tomense (ou qualquer 
cidadão estrangeiro que se encontre no território São-tomense) que tenha perpe-
trado um crime catalogado pelo Tratado de Roma tivesse como pena aplicável, 
em caso de condenação por um tribunal nacional, a pena de prisão perpétua 
(artigo 38.º CRDSTP e artigo 42.º Código Penal São-tomense)98. Neste sentido, 
poder-se-ia concluir que para a ratificação do Tratado de Roma o Estado São- 
-tomense teria que forçosamente alterar a sua Constituição da República, uma 
vez que o Tratado de Roma, no seu artigo 120.º, não admite reserva99. Assim, 
São Tomé e Príncipe estaria impossibilitado de fazê-la em relação à pena de 
prisão perpétua e, consequentemente, impedido de ratificar o Tratado de Roma.

Em termos de direito comparado, a República Portuguesa, ordenamento que 
partilha da mesma matriz jurídica da são-tomense e que, consagra ao mais alto 
patamar a proibição da pena de prisão perpétua, não reconheceu a discordância 
entre os dois instrumentos jurídicos como geradora de um potencial conflito 
constitucional direto e acabou mesmo por ratificar, em 2002, o Tratado de Roma 
que estabelece o Tribunal Penal Internacional. O Estado Português pelo contrá-
rio, ao ratificar o Tratado de Roma reafirmou a vontade, o direito de preferência, 
de julgar suspeitos – sejam eles nacionais Portugueses ou Estrangeiros – da 
prática de crimes internacionais regulados pelo Estatuto do TPI, desde que estes 
se encontrem (ou venham a ser encontrados) no território português100.

98 Por esta via concluir-se-ia que para a ratificação do Tratado de Roma é de considerar a necessidade de 
alterar a Constituição de São Tomé e Príncipe, na estrita medida em que o referido Tratado não contempla 
reservas ao seu Estatuto. Neste termos, a República São-tomense estaria impedido de fazê-la, isto é, invo-
car qualquer reserva em relação à pena de prisão perpétua e, consequentemente, em nossa opinião estaria 
vedado a possibilidade de ratificar o Tratado de Roma.

99 Ou, dito por outras palavras, São Tomé e Príncipe deveria previamente rever a sua Constituição da Repú-
blica antes de ratificar o instrumento jurídico multilateral, isto é, o Tratado de Roma.

100 Note-se que, os primeiros sete países-membros da CPLP comprometeram-se na Conferência sobre a Rati-
ficação do TPI nos Países Lusófonos, “por unanimidade e aclamação” a ratificar o Estatuto do TPI, juntan-
do-se à lista dos então 28 países que já o tinham feito. Assim, Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné- 
-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe garantiram a sua posição na Conferência de Lisboa sobre a 
Ratificação do TPI nos Países Lusófonos, apesar de em alguns destes países o “processo de ratificação” 
estar mais atrasado que noutros. Para estas situações, ficou acordado na declaração final da conferência 
que os Estados-membros da CPLP devem resolver o problema entre si para que o ETPI seja ratificado de 
imediato. Um dos pontos que os sete Estados-membros acordaram foi a existência de uma versão final 
relativa ao TPI em língua portuguesa, bem como a uniformização da expressão “entrega” nas leis de apli-
cação interna. Esta questão está diretamente relacionada com o facto de em algumas constituições existi-
rem entraves ao cumprimento de um dos itens do TPI, quando a legislação de um país não permite a extra-
dição de um cidadão nacional para outro Estado. Neste caso, o presidente da Assembleia da República 
Portuguesa, António Almeida Santos, esclareceu que a expressão “entrega” definirá que cada Estado- 
-membro que não aceita a extradição poderá “entregar” o criminoso “apenas no âmbito do TPI” sem des-
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Conforme anteriormente defendido, o Estatuto de Roma não vincula o Es-
tado a prever uma tal pena na legislação, neste caso em concreto, na ordem 
interna são-tomense, de modo a que esta possa ser aplicada pelos tribunais 
nacionais na punição desses crimes, o que faz com que ela (a pena de prisão 
perpétua) apenas valha para o próprio TPI. Todavia, torna-se evidente que a 
RDSTP não poderia, sem qualquer alteração constitucional, vincular-se a um 
instrumento de Direito internacional, como é o caso do Tratado de Roma, que 
consagre uma tal pena e, com efeito, não poderá igualmente cooperar com o 
TPI para aplicar essa mesma pena101. Note-se que, a admissibilidade de tal 
pena implicaria necessariamente a derrogação da referida disposição constitu-
cional para comportar o Estatuto do TPI. Assim sendo, o que a pertinência de 
um novo número ao artigo 12.º da CRDSTP (cuja epígrafe é: “Relações Inter-
nacionais”) viria fazer é acrescentar ao artigo 38.º, n.º 1 da Constituição um 
inciso final nos seguintes termos: “sem prejuízo do disposto no artigo 77.º 
do estatuto do TPI”. Por forma a atenuar o impacto dessa derrogação impor-
ta assinalar que, não obstante a pena de prisão perpétua não poder ser incor- 
porada na nossa ordem jurídica102 nem poder ser aplicada pelos nossos tribu-
nais nacionais, está ainda o facto de que é o próprio Estatuto do TPI que 
estabelece que esta punição é de última instância – estando portanto sujeita a 

respeitar a Constituição. O Estatuto do TPI – a “primeira jurisdição penal internacional na história da hu-
manidade com carácter permanente” – foi aprovado a 17 de julho de 1998, mas apenas 28 dos 139 países 
assinaram o acordo em Roma. No entanto, para que o Estatuto entrasse em vigor, seria necessário a ratifi-
cação deste por 60 países. Os Estados-membros da CPLP, no qual se deve integrar também Timor-Leste, 
assinaram o acordo de Roma, mas não tinham dado inicialmente o seu aval ao estatuto. As razões aponta-
das passam por “alguns problemas burocráticos e políticos” e ainda vários obstáculos de ordem jurídico- 
-constitucional. Esta aprovação do estatuto vem, para Almeida Santos, combater a “criminalidade global”, 
apesar da existência de “algumas imperfeições”. No caso de Portugal, adianta o então presidente da  
Assembleia da República que, terá que haver uma “alteração constitucional” para que seja ratificado o 
Estatuto do TPI, que só será possível através de “um consenso” entre os partidos com maioria parlamentar. 
Para o responsável, o próximo passo está ainda dependente da resolução de algumas imperfeições, mas o 
estatuto é “suficientemente grande para criar problemas ao crime organizado”. Todavia, o TPI ainda não 
se dirige ao crime organizado, mas cria-lhes enormes dificuldades. Disponível em: 

 http://www.publico.pt/politica/noticia/cplp-ratifica-estatuto-do-tribunal-penal-internacional-11812 e http:// 
www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.htmlcons. 
(Consulta: 09/09/2015).

101 Em abril de 2001, a Assembleia da República assumiu poderes de revisão extraordinária da Constituição, 
através da aprovação da Resolução da Assembleia da República n.º 27/2001, de 4 de abril, publicada no 
Diário da República, I Série-A, n.º 80/2001 e justificada pela necessidade de, com carácter urgente, arredar 
os obstáculos que a Constituição da República Portuguesa na sua versão em vigor, opõe à aprovação, pela 
Assembleia da República, do Tratado de Roma que institui o TPI. Complementarmente, no reconhecimen-
to da jurisdição do TPI, instrumento de combate a nível supranacional dos crimes mais graves que afetam 
a Humanidade, num quadro de reforço da tutela internacional dos Direitos do Homem (Preâmbulo do 
projeto de resolução, n.º 130/VIII). O Decreto Constitucional n.º 1/VIII (5.ª Revisão Constitucional)  
foi aprovado no Parlamento a 4 de outubro de 2001, tendo a Lei Constitucional sido publicada a 12 de 
dezembro de 2001. Ver http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/ 
tpi-estatuto-roma.html (Consulta: 09/09/2015)

102 Ver a consagração da proibição no artigo 30, n.º 1 da CRP e no Título II, XLVII, alínea b) da CRB.
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uma revisão obrigatória ao fim de 25 anos para efeito de eventual redução 
(artigo 110.º, n.º 3). 

Nestes termos, a pena de prisão perpétua somente seria aplicada a um São- 
-tomense caso fosse julgado pelo TPI, em Haia, sob o regime jurídico do Trata-
do de Roma, por eximir-se da justiça dos tribunais nacionais, por incapacidade 
técnica local ou por omissão dos órgãos de administração de justiça de São 
Tomé e Príncipe. É de salientar ainda que, é o próprio Tratado de Roma que vem 
resolver este diferendo ao estabelecer que nada prejudicará a aplicação pelos 
Estados das penas previstas no respetivo ordenamento interno, ou a aplicação da 
legislação de Estados que não preveja as penas referidas no Tratado de Roma 
(artigo 80.º Estatuto TPI). 

Posto isto, não se vislumbra e não é mesmo correto afirmar que a ratificação 
do Tratado de Roma implica a adoção interna da pena de prisão perpétua. Nesta 
perspetiva e, considerando o que já aqui foi dito, fica demonstrado que o órgão 
de soberania competente poderá, caso opte pela revisão constitucional, abrir 
caminho para a ratificação do Tratado de Roma desde que adote um novo núme-
ro ao artigo 12.º da CRDSTP nos moldes propostos, pois os tribunais nacionais 
são-tomenses nunca poderão ser forçados a prescrever penas de prisão perpétua 
quando julgassem crimes regulados pelo TPI.

5.3  A extradição e a entrega de nacionais para julgamento no exterior 
[TPI]

De acordo com o n.º 1 do artigo 89.º do Estatuto de Roma, o Tribunal poderá 
dirigir um pedido de detenção e entrega (surrender) de uma pessoa a qualquer 
Estado em cujo território se encontre e solicitar a cooperação desse Estado na 
detenção e entrega da pessoa em causa, tendo os Estados-Partes o dever de dar 
satisfação ao Tribunal aos pedidos de detenção e entrega de tais pessoas, em 
conformidade com o Estatuto e com os procedimentos previstos nos seus respe-
tivos direitos internos.

Prevendo que diversos Estados-Partes não permitem a extradição de seus 
nacionais103, o Estatuto de Roma vem distinguir de modo evidente o que se deve 

103 Sobre esta matéria e, em especial no seio da CPLP, ver Jonas Gentil, “A Não-Extradição…”, op. cit., 2013; 
Helen Duffy, “National…”, op. cit., 2001, p. 20. Em geral, consultar Mário M. Serrano, “Extradição. Regi-
me e Praxis”, in VV.AA, Cooperação Internacional Penal. Vol. I, Lisboa, 2000; Andreia Pinto Oliveira, 
“Extradição”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública. 3.° Sup., Lisboa, 2007; Júlio Martins 
Tavares, “A Nacionalidade, o Princípio Constitucional da Proibição de Extradição de Nacionais, a Proibi-
ção Constitucional da Extradição em Função da Pena Aplicável e a Política Criminal”, in Aspectos Polé-
micos da Extradição em Cabo Verde e no Espaço Lusófono, Praia, 2009; Nuno Piçarra, “As Revisões 
Constitucionais em Matéria de Extradição. A Influência da União Europeia”. 30 Anos da Constituição 
Portuguesa. 1976-2006, in Themis. Edição Especial, Lisboa, 2006 e a “A Proibição Constitucional de 
Extraditar Nacionais em Face da União Europeia”, in Aspectos Polémicos da Extradição em Cabo Verde e 
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entender por “entrega” do que se define por “extradição”. Assim, nos termos do 
artigo 102.º, alíneas a) e b), para os fins do Estatuto do TPI entende-se por  
entrega o ato de o Estado entregar uma pessoa ao Tribunal, “nos termos do pre-
sente Estatuto” e por “extradição” entende-se a entrega de uma pessoa por um 
Estado a outro Estado conforme previsto em um tratado, em uma convenção ou 
no direito interno de determinado Estado.

Dessa forma, se a entrega de uma pessoa, feita pelo Estado ao Tribunal, 
acontecer nos termos do Estatuto de Roma, tal ato caracterizar-se-á como  
“entrega”, e se o ato for concluído por um Estado em relação a outro, com base 
num tratado ou convenção ou direito interno, tratar-se-á de extradição104.

Desta forma, pode-se constatar que a CRDSTP tem aspetos fundamentais 
relativos a extradição que se confrontam com o Estatuto do TPI. Em primeiro 
lugar, a exclusão de extraditar nacionais (artigo 41.º, n.º 1), princípio que adqui-
riu generalizadamente uma carga emocional e que viria a culminar numa certa 
conceção de soberania nacional. Deste modo, para a consagração efetiva dessa 
soberania nacional o Estado deveria poder julgar os seus nacionais, indepen- 
dentemente do local da prática do crime. Assim, para tal, a regra prevalecente 
deveria ser a da absoluta proibição de extraditar os nacionais105. Esta doutrina, 
baseada no princípio jurídico “treuplicht”, segundo a qual, “o Estado tem um 
dever especial de estender a sua proteção a todos os seus súbditos”, e estes um 
dever de lealdade para com o seu Estado (assim desfrutando do direito a não ser 
afastado da sua comunidade política e da sua proteção), teve as suas origens na 
Alemanha106 e veio a exercer uma forte influência em diversos textos estruturan-
tes, entre os quais, a Constituição da República Portuguesa de 1976 e, a partir 
desta, as constituições lusófonas107. Em segundo lugar, a proibição de extradi-

no Espaço Lusófono, Praia, 2009; Rafael Bellido Penadés, La Extradición en Derecho Español. Normativa 
Interna y Convencional: Consejo de Europa y Unión Europea. Madrid: Civitas, 2001; Blanca Pastor Bor-
goñón, Aspectos procesales de la extradición en derecho español. Madrid: Tecnos, 1984.

104 Surge a indagação a respeito de saber se a entrega deve seguir o mesmo procedimento e as mesmas restri-
ções do instituto já tradicional da extradição. Isso porque a extradição, tradicional instituto de cooperação 
judicial internacional, possui limites bem definidos na CRDSTP, lei ordinária e jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Justiça.

105 Nuno Piçarra, “A Proibição…”, op. cit., p. 223. 
106 Concretamente, pautado pelo n.º 2 do artigo 112.º da Constituição de Weimar, “Todos os alemães têm di-

reito a proteção do império, dentro e fora do seu território”, o que demonstra não só uma dimensão inter-
nacional da proteção diplomática, mas também a sua dimensão interna, o que implicaria necessariamente 
a sua manutenção na comunidade política. Corroborando esta proteção, a Lei Fundamental de Bona de 
1949 estabelecia no seu artigo 143.º que: “Nenhum alemão pode ser extraditado para o estrangeiro”. 

107 A propósito, pode-se ler na Lei de revisão constitucional n.º 23/92 de 16/09 da República de Angola que, 
“não são permitidas a extradição e a expulsão de cidadãos angolanos do território nacional” (n.º 1 do arti-
go 27.º da Constituição Angolana). Acrescenta o n.º 3 do referido artigo constitucional que “os tribunais 
angolanos conhecerão, nos termos da lei, os factos de que sejam acusados os cidadãos cuja extradição não 
seja permitida de acordo com o disposto nos números anteriores do presente artigo”. A mesma conclusão 
se retira do artigo 70.º da atual Constituição da República de Angola (2010), gentilmente facultada pela 
secretária da Embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe para confirmação da doutrina consagrada na 

106 | Jonas Gentil e Januário Jhúnior Gonçalves de Ceita



ção, quer seja de nacionais (n.º 1 do artigo 41.º CRDSTP) (previstos na nossa 
ordem interna apenas para os Estados-membros da CPLP após a troca dos ins-
trumentos de ratificação entre os Estados lusófonos108) quer seja de estrangeiros, 
caso esteja em causa a aplicação de penas de morte segundo o direito do Estado 
requisitante (n.º 2). 

O primeiro elemento fundamental, a questão da não extradição nacionais, 
prende-se, como já se vislumbrou, com uma garantia tradicional da soberania 
penal exclusiva do Estado sobre os seus cidadãos nacionais que se encontre em 
São Tomé e Príncipe e, o segundo traduz-se numa garantia de proibição consti-
tucional que contempla apenas a pena capital e que, a nosso ver, deveria comtem-
plar igualmente os casos de aplicação de penas de prisão perpétua – pena não 
consagrada na ordem jurídica são-tomense.

Todavia, não obstante a distinção entre a “extradição” e a “entrega” no Esta-
tuto do TPI, somos da opinião que essa diferenciação não é substancial uma vez 
que em qualquer dos casos o que está em causa é um Estado entregar a uma 
autoridade estrangeira a jurisdição penal em relação a uma pessoa que se encon-
tra no seu território. Contudo, foi essa distinção que permitiu a muitos Estados, 
onde existem também cláusulas constitucionais que proíbem a extradição de 
nacionais, ratificar o Estatuto sem necessidade de rever a respetiva Constituição 
da República. Por esta razão, a obrigação de entrega prevista no Estatuto do TPI 
envolve necessariamente uma derrogação do regime constitucional da extradi-
ção. É por este motivo que o legislador português (na redação da revisão cons-
titucional de 2001) – em relação ao regime do mandado de detenção europeu –, 
teve de constitucionalizar o novo mecanismo de cooperação no seio da União 
Europeia estabelecendo assim uma derrogação das normas constitucionais da 
extradição, mediante a adição de uma nova norma ao artigo 33.º que estabelece 
o seguinte: “O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das 
normas de cooperação judiciária penal estabelecidas no âmbito da União Eu-
ropeia.”. 

Nesta perspetiva, segundo Mário Silva109, é de salientar a pertinência da 
Constituição Cabo-verdiana em relação às demais Constituições da República 

respetiva Lei Fundamental (consulta: 12/02/2013). A mesma doutrina retira-se do artigo 43.º da Constitui-
ção da República da Guiné-Bissau de 1996. Aí se prescreve que: “Em caso algum é admissível a extradição 
ou expulsão do País do cidadão nacional”.

108 Ver, em relação a este tema, os três instrumentos jurídicos de cooperação judiciária internacional em ma-
téria penal no seio da CPLP, a saber: a) a Convenção de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre 
os Estados Membros da CPLP, b) a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da CPLP e, por 
fim, c) a Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Membros da CPLP, 
adotada em 23 de novembro de 2005 na Cidade da Praia, Cabo Verde. 

109 Presidente da Fundação Direito e Justiça de Cabo Verde. O encontro e discussão deste tema com o referido 
jurista e Professor Mário Silva decorreu entre os dias 19 e 20 de outubro de 2015 aquando da realização 
do IV Congresso de Direito de Língua Portuguesa em São Tomé e Príncipe.
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dos Estados-membros da CPLP na estrita medida em que esta Lei Fundamental 
vai, grosso modo, mais longe em relação as outras constituições uma vez que 
não considera a nacionalidade, neste caso, cabo-verdiana, como um verdadeiro 
e eventual obstáculo à cooperação, e consequentemente, à jurisdição do TPI. 
Nestes termos, o n.º 5 do artigo 38.º da atual CRCV vem estabelecer que, “O 
disposto neste artigo não impede o exercício da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional, nas condições de complementaridade e demais termos estabele-
cidos no Estatuto de Roma”, ou seja, desde que garantido o princípio da com-
plementaridade do TPI em relação à ordem jurídica cabo-verdiana e outras ga-
rantias consagradas no Estatuto de Roma, a jurisdição do TPI encontra eficácia 
plena no ordenamento jurídico de Cabo Verde.

Deste modo, em matéria de extradição, uma nova cláusula de receção do TPI 
na ordem jurídica são-tomense [neste caso particular, optando, mutatis mutan-
dis, por uma articulação entre a fórmula visionária cabo-verdiana e a portugue-
sa, por exemplo,] incluir-se-ia implicitamente uma derrogação do n.º 1 e 2 do 
artigo 41.º da CRDSTP no seguinte sentido: “O disposto nos números anterio-
res não prejudica a aplicação das normas do Estatuto de Roma relativos à  
detenção e entrega de acusados por crimes que são da competência do TPI”. 
Assim sendo, uma derrogação expressa decorrente dessa norma decorreria im-
plicitamente em relação ao TPI quanto à entrega de arguidos ao TPI, por efeito 
da adoção de uma cláusula de receção constitucional do Estatuto de Roma.

Como de conhecimento generalizado, os Estados-Partes do Estatuto de 
Roma têm (ou devem ter) com o TPI uma relação especial, particularmente no 
que se prende com a prestação de assistência jurídica, mormente na detenção e 
entrega de suspeitos. Os Estados-Partes, em conformidade com o disposto no 
Tratado de Roma, deverão cooperar plenamente com o TPI no inquérito e no 
procedimento contra crimes da competência deste (artigo 86.º ETPI). Como re-
ferimos, o TPI poderá dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa a 
qualquer Estado em cujo território se encontre, e solicitar a cooperação desse 
Estado na detenção e entrega da pessoa em questão. Os Estados-Partes devem 
ainda dar satisfação aos pedidos de detenção e de entrega em conformidade com 
o Tratado de Roma e com os procedimentos previstos nos respetivos direitos 
internos (artigo 89.º, n.º 1, ETPI)110. Naturalmente que o acusado pode impugnar 

110 Todavia, no que se refere a problemática da (não)-cooperação dos Estados Africanos partes do TPI, ver a 
recente posição da União Africana, resultante da Conferência de Adis Abeba, Etiópia, de 30 e 31 de janeiro 
de 2015. Neste documento, que deve servir de recomendação aos Estados Africanos, a União Africana vem 
enaltecer a “… a República Democrática do Congo por respeitar a Decisão da UA de não-cooperação para a 
detenção e entrega do Presidente Omar Al Bashir da República do Sudão;” e “Sublinha a necessidade de to-
dos os Estados-membros [da UA] cumprirem a posição da Conferência da União, relativamente aos manda-
dos de captura emitidos pelo TPI contra o Presidente Bashir do Sudão, nos termos do Artigo 23º (2) do Acto 
Constitutivo e do Artigo 98º do Estatuto de Roma do TPI;”. Disponível em: http://summits.au.int/en/sites/
default/files/Assembly%20AU%20Dec%20546%20-%20568%20(XXIV)%20_P.pdf (09/11/2015).
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a sua detenção e entrega ao TPI nos tribunais locais, com base por exemplo, no 
princípio de non bis in idem111. Todavia, este princípio não vigora “… nos casos 
em que o TPI considere que o primeiro julgamento tenha sido uma simulação ou 
fictício”. No entanto, conforme ainda sustenta José Eduardo Sambo, o maior 
“… problema, por vezes, reside em provar a simulação”112 de tais julgamentos.

Os Estados-Partes também autorizarão, de acordo com os procedimentos 
previstos na respetiva legislação nacional, o trânsito, pelo seu território, de uma 
pessoa entregue ao TPI por um outro Estado, salvo quando o trânsito por esse 
Estado impedir ou retardar a entrega (artigo 89.º, n.º 3, alínea a ETPI).

Ser parte ao Tratado de Roma permite também aos Estados-Partes, a denun-
ciarem diretamente ao Procurador do TPI indícios de prática de crimes interna-
cionais e solicitar ao Procurador do TPI que os investigue, com vista a determi-
nar se uma ou mais pessoas identificadas deverão ser acusadas da prática desses 
crimes113. Se São Tomé e Príncipe fosse parte do Tratado de Roma poderia por 

111 Ver artigo 20.º do ETPI. Note-se que a RDSTP é dos poucos países da CPLP onde o referido princípio não 
encontra acolhimento a mais alto nível, isto é, no patamar constitucional.

112 José Eduardo Sambo, “Os Princípios…”, op. cit., p. 202.
113 Neste sentido e, tendo em conta a alegada queixa do ADI ao TPI, ocorrida em 2014, defendeu o Magistra-

do Carlos Semedo que, com o Estatuto de Roma criou-se “… uma instituição permanente, para julgar 
pessoas, que sejam acusadas de crimes de maior gravidade com alcance internacional sempre de acordo 
com o Estatuto de Roma”. Continua o Magistrado, e bem, dizendo que “… o TPI será sempre um tribunal 
complementar das jurisdições penais nacionais”. Neste sentido, “o TPI pode exercer as suas funções e 
poderes no território de qualquer dos estados parte, subscritores do Estatuto de Roma, ou no território de 
qualquer outro Estado”. Nestes termos, defende que “… o TPI só tem competência e só pode atuar para 
punir os crimes mais graves e que afetam a comunidade internacional no seu conjunto”, elencando taxa-
tivamente o artigo 5.º do ETPI os crimes em causa. Assim, continua alegando que “… a definição e tipifi-
carão dos crimes elencados e para que é competente o TPI, está feita para o crime de genocídio no artigo 
6.º, entendendo-se por “genocídio” qualquer um dos atos de homicídio de membros de um grupo, ofensas 
graves à integridade física ou mental, ou sujeição intencional  a condições de vida pensadas para provocar 
a destruição física, total ou parcial, do grupo ou de membros do grupo, imposição de medidas destinadas 
a impedir nascimentos no seio do grupo, transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, 
desde que praticados com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, rácico ou 
religioso. O artigo 7.º do Estatuto do TPI, tipifica os crimes contra a humanidade, de homicídio, extermí-
nio, escravidão, deportação ou transferência forçada de população, prisão ou outra forma de privação de 
liberdade física grave, em violação das normas fundamentais do direito internacional, tortura, violação, 
escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada, e a dita e redita “persegui-
ção” de um grupo ou coletividade por motivos políticos, raciais, nacionais. Todavia para ser admitida uma 
queixa no TPI mostra-se necessário provar que estas “perseguições”,  se fazem “em função dos critérios 
do número 3 deste mesmo artigo [7.º], ou “em função de outros critérios universalmente reconhecidos 
como inaceitáveis em direito internacional, e têm de ser sempre conexionados com qualquer ato referido 
no número 1 do próprio artigo 7.º, ou com qualquer crime da competência do TPI. O número 2 deste artigo 
7.º dispensa comentários pela sua clareza e pela definição precisa dos atos relevantes para o cometimento 
deste crime internacional contra a humanidade. O que se compreende por crime de guerra está na previsão 
do artigo 8.º do Estatuto de Roma”. Nesta perspetiva, entende o Magistrado que para o exercício da sua 
jurisdição [i. é., do TPI] contra pessoas de um estado é necessário que este mesmo estado se torne parte  
no Estatuto de Roma e que aceite a jurisdição do tribunal quanto aos crimes respetivos. A jurisdição do  
TPI só pode ser desencadeada por denúncia de um Estado parte ao Procurador de que existem indícios 
[suficientes] de ter sido cometido um ou vários crimes dos tipificados, ou por denúncia do Conselho de 
Segurança da ONU ou se o Procurador do TPI tiver aberto um inquérito sobre um crime, cfr. artigos 13.º, 
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exemplo, denunciar os NATO envolvidos no conflito na Líbia, onde aparente-
mente ataques a civis poderiam enquadrar-se num dos crimes da competência 
do TPI.

5.4.  As imunidades e outras prerrogativas penais dos titulares de cargos 
políticos

É de conhecimento generalizado que o Direito Constitucional e o Direito 
Internacional definem determinadas imunidades e garantias processuais penais 
aos titulares de cargos públicos. Estas imunidades e garantias internacionais, 
tradicionalmente justificadas e entendidas como uma proteção da soberania dos 
Estados, com o Estatuto de Roma, deixam de ser relevantes para efeitos de ju-
risdição do TPI114. Assim, considerando que tais imunidades perderam a prote-
ção que a história lhes empregou ao longo de vários anos, o Estatuto de Roma 
veio estabelecer uma rotura com o passado no sentido de afastar a proteção dos 
titulares de cargos políticos, que em regra serão, conjuntamente com os chefes 
militares, os principais alvos da perseguição penal pelo Tribunal Penal Interna-
cional115.

Neste sentido, dispõe o n.º 1 do artigo 27.º do Estatuto do TPI (cuja epígrafe 
é: “Irrelevância da qualidade oficial”) que: “O presente Estatuto será aplicável 
de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada na qualidade 
oficial. Em particular, a qualidade oficial de Chefe de Estado ou de Governo, de 
membro de Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de funcioná-
rio público em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade cri-
minal, nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de per si motivo de  
redução da pena”. O n.º 2 do mesmo artigo vem estabelecer por sua vez que as 
imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da qualidade ofi-
cial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional, 
não deverão obstar a que o TPI exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa116.

14.º e 15.º do Estatuto de Roma”. Por fim, salienta ainda o Magistrado que, tendo em conta “… a nature- 
za dos crimes, competência e jurisdição do TPI, pois o procedimento é muito mais complexo, com ques-
tões de admissibilidade, de aplicação de tratados internacionais, se pode concluir que a alegada e “dita 
queixa” apresentada pelo dirigente do ADI [Acção Democrática Independente – partido atualmente no 
poder e que representa o XVI Governo Constitucional] contra o PR de STP e outras figuras políticas do 
nosso pequeno estado é uma manobra política de mau gosto e sem qualquer ponta de verdade, pois como 
resulta do Estatuto do TPI, só existindo queixa de um estado, e Patrice [Patrice Emery Trovoada – atual 
Primeiro Ministro da RDSTP] “ainda” não é [e] nem será o estado de São Tomé [e Príncipe]…”. Dispo-
nível em: http://www.telanon.info/suplemento/opiniao/2014/06/27/16796/o-tribuna-penal-internacional/ 
(consulta: 24/09/2015).

114 Sobre esta matéria em particular, ver Bruce Broomhall, International Justice and The International Crim-
inal Court: Between Sovereignty and The Rule of Law, Oxford, 2003, pp. 128-150. 

115 Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., p. 27.
116 Bruce Broomhall, International…, op. cit., p. 138 e Paula Escarameia, “Prelúdios…”, op. cit., pp. 112 e 

113.
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No que se refere à responsabilidade penal dos Titulares de Cargos Políticos, 
esta matéria vem regulada tanto na CRDSTP de 2003 como na Lei que Respon-
sabiliza os Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos de 2014117. 
Pode-se ler no Preâmbulo deste último diploma que “… os titulares de cargos 
políticos e altos cargos públicos devem estar sujeitos, em qualquer Estado de 
Direito Democrático, às diversas formas de controlo e escrutínio das ações e 
omissões que pratiquem no exercício das suas funções e, por elas, devem res-
ponder política, civil e criminalmente;”. Portanto, “… a responsabilização cri-
minal dos titulares de cargos políticos, embora estabelecido constitucionalmen-
te, não encontra, em sede da legislação ordinária, qualquer mecanismo de 
efetivação, desde logo pela inexistência no sistema jurídico nacional de crimes 
específicos praticados pelos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos 
no exercício das suas funções”118. O artigo 3.º vem por sua vez estabelecer que 
são considerados titulares de cargos políticos, para os efeitos desta lei: “a) Pre-
sidente da República; b) Presidente da Assembleia Nacional; c) Primeiro-Mi-
nistro; d) Deputados à Assembleia Nacional; e) Membros do Governo; f) Os 
membros do Governo e da Assembleia Regional; g) Membros dos órgãos repre-
sentativos das Autarquias Locais; h) Os que por lei são equiparados a titular de 
cargo político”. 

Para efeitos de economia de estudo e maior precisão na nossa análise, toma-
remos como objeto de estudo apenas as alíneas a), b) e c), isto é, na figura do 
Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional e do Primeiro- 
-Ministro da RDSTP, respetivamente.

O artigo 86.º da CRDSTP (cuja epígrafe é: “Responsabilidade criminal”), 
relativo à responsabilidade penal do Presidente da República, estabelece por  
um lado que “por crimes praticados no exercício das suas funções, o Presi-
dente da República responde [apenas] perante o Supremo Tribunal de Justiça” 
(n.º 1)119-120. Neste caso, a iniciativa do processo de crime cabe à Assembleia 
Nacional mediante proposta de um quinto (1/5) e deliberação aprovada por 
maioria de dois terços (2/3) dos Deputados em efetividade de funções (n.º 2)121. 

117 Lei n.º 7/2014, de 17 de novembro de 2014 – Lei que Responsabiliza os Titulares de Cargos Políticos e de 
Altos Cargos Públicos, publicada no DR n.º 152 de 17 de novembro de 2014.

118 Segundo parágrafo do Preâmbulo de Lei n.º 7/2014.
119 O mesmo é dizer que, mesmo depois de findo o mandato do PR, este será sempre julgado pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, desde que os crimes que o mais alto magistrado da nação tenham sido cometidos no 
exercício das suas funções.

120 A posição do Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no controlo da ação dos de-
mais órgãos de soberania, é contrabalançada pela previsão muito especial da responsabilidade criminal do 
Presidente, no exercício e fora do exercício das suas funções. Em princípio, “o Presidente da República 
goza de imunidade no exercício das suas funções”, todavia, responde perante o STJ, por crimes praticados 
no exercício das suas funções e por crimes estranhos ao exercício das suas funções o PR responde perante 
os tribunais comuns.

121 Note-se que, a condenação implica a destituição do cargo e a impossibilidade de reeleição.
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Por outro lado, pelos crimes praticados fora do exercício das suas funções o 
Presidente da República só responde depois de findo o mandato e, nesta situa-
ção, perante os tribunais comuns e, neste caso, a iniciativa do processo de crime 
é da competência do Ministério Público. Portanto, conforme explica Vital Mo-
reira, “o Presidente da República não goza de nenhuma imunidade substantiva 
– é sempre criminalmente responsável, incluindo pelos crimes praticados no 
exercício de funções…”, mas, em rigor, apenas goza de algumas prerrogativas 
do foro processual penal, designadamente quanto ao tribunal competente e 
quanto à acusação122. 

Todavia, nenhuma destas regras, em particular a disposição constitucional, 
será compatível com o Estatuto de Roma. Por este motivo, a adoção de uma 
cláusula constitucional de receção do TPI nos termos anteriormente propostos 
se mostraria pertinente na medida em que esta implicaria certamente uma der-
rogação de todas estas regras constitucionais no que diz respeito ao âmbito da 
jurisdição penal do Tribunal Penal Internacional. Isto porque, na realidade, 
para efeitos da jurisdição do TPI são irrelevantes as funções oficiais e as prer-
rogativas de jurisdição penal de que gozem os acusados nos seus países. Nestes 
termos, verificadas as circunstâncias previstas no Estatuto do TPI, nomeada-
mente quanto aos crimes em causa, o PR poderia ser julgado, além do STJ123, 
também pelo TPI. Com esta solução, a iniciativa para o julgamento de crimes 
praticados no exercício de funções não têm que partir necessariamente da As-
sembleia Nacional, podendo antes partir do Procurador do TPI. Por seu turno, 
em relação aos crimes praticados fora do exercício das suas funções, o PR po-
derá ser chamado a julgamento em qualquer momento pelo TPI, de acordo com 
as regras processuais, e não apenas no fim do mandato, pelos tribunais comuns 
nacionais. Portanto, o artigo 89.º passaria a comportar mais um número que 
poderia contemplar a seguinte redação: “o disposto nos números 1, 2 e 4 não 
prejudica a jurisdição do TPI nem as regras do respetivo Estatuto respeitantes 
à acusação”.

Deve notar-se que, em São Tomé e Príncipe, pelos crimes de responsabilida-
de praticados no exercício das suas funções o Presidente da República responde 
perante o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça e, a iniciativa do processo 
cabe à Assembleia Nacional, mediante proposta de um quinto (1/5) e delibera-
ção aprovada por maioria de dois terços (2/3) dos deputados em efetividade de 
funções124.

No que se refere as imunidades e prerrogativas penais dos deputados, previs-
tas no artigo 95.º da CRDSTP, pode-se desde já dizer que, teriam idêntica solu-

122 Vital Moreira, “O Tribunal…”, op. cit., pp. 27 e 28.
123 O que também se pode aplicar, mutatis mutandis, ao Presidente da Assembleia Nacional e ao Primeiro 

Ministro, artigos 36.º, n.º 3 e 37.º, n.º 2 da Lei n.º 7/2014 de 17 de 11, respetivamente.
124 Ver artigo 35.º da Lei 7/2014, de 17 de novembro de 2014.
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ção ao que se passa com o Presidente da República – em particular, o Presiden-
te da Assembleia Nacional125. Assim, dispõe a Constituição que “Nenhum 
Deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou condena-
do pelos votos e opiniões que emitir no exercício das suas funções” (n.º 1). E, 
“Salvo em caso de flagrante delito e por crime punível com prisão maior [supe-
rior a 3 anos126] ou por consentimento da Assembleia Nacional ou da sua Comis-
são Permanente, os Deputados não podem ser perseguidos ou presos por crimes 
praticados fora do exercício das suas funções” (n.º 2). Desta forma, os deputa-
dos na RDSTP não são criminalmente responsáveis pelos votos e opiniões que 
emitirem no exercício das suas funções e, de igual modo, também não podem 
ser ouvidos nem como declarantes nem como arguidos sem previa autorização 
da Assembleia Nacional127, exceto nos casos em que exista indícios suficientes 
da prática de crime punível com pena de prisão superior a 3 anos. Portanto, na 
ordem jurídica são-tomense, nenhum deputado pode ser julgado sem que sejam 
suspensos pela Assembleia Nacional, sendo porém a sua suspensão obrigatória 
no caso de acusação por crime doloso punível com pena de prisão superior a  
3 anos. Resta-nos dizer que parece não existir recurso judicial no caso de a  
Assembleia não conceder as referidas autorizações, ainda quando devidas. Na 
verdade, a CRDSTP admite recurso ao Tribunal Constitucional de algumas  
decisões parlamentares respeitantes ao mandato dos deputados (artigo 133.º,  
n.º 2, alínea g)), mas entre elas não se contam as decisões respeitantes às imuni-
dades (artigo 95.º CRDSTP).

Pode-se dizer que vários desses pontos não se compadeceria com o Estatuto 
de Roma, na medida em que este instrumento jurídico não reconhece imunida-
des nem limites à iniciativa de acusação, como é caso da necessidade de autori-
zação parlamentar. Deste modo, poderia dizer-se que não existe possibilidade 
jurídica de, ao abrigo do Estatuto do TPI, os deputados serem criminalmente 
responsáveis. Todavia, não é isso que aconteceria, se a RDSTP adotasse uma 
cláusula de receção do TPI nos termos propostos, pois, aos deputados poderiam 
ser imputadas responsabilidades como i) instigadores, ii) incitadores, iii) cúm-
plices ou iv) encobridores (artigo 25.º, n.º 3 do ETPI), através dos seus votos ou 
das suas opiniões, podendo mesmo ser agentes, se votarem uma lei, por exem-
plo, no sentido de ser cometida alguma coisa que configure um crime previsto 
pelo Estatuto de Roma. Se assim fosse, do ponto de vista do TPI, os deputados 

125 Numa perspetiva histórica, como o problema é abordado no Brasil em José Celso de Melo Filho, “As 
Imunidades dos Deputados Estaduais”, in Justitia, São Paulo, n.º 43, jul./set., 1981, pp. 165-169; Helen 
Duffy, “National…”, op. cit., p.26. Sobre esta matéria ver ainda o comentário do Doutor Pascoal Daio, 
“Imunidade Parlamentar”, in http://www.oastp.st/artigos_opniao.htm (consulta: 11/02/2016).

126 Artigo 36.º, n.º 1 da Lei n.º 7/2014, de 17 de novembro de 2014.
127 Caso em que a Assembleia da República decide se o deputado deve ou não ser suspenso para efeitos de 

seguimento do processo.
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passariam a ser criminalmente responsáveis pelos seus votos e opiniões, a poder 
ser ouvidos como arguidos e a ser presos preventivamente sem necessidade de 
autorização parlamentar, e a poder ser julgados sem autorização da Assembleia 
Nacional. Isto é, por efeito da introdução de uma cláusula de receção do Estatu-
to de Roma, passaria a existir um preceito virtual do artigo 95.º da Constituição 
para salvaguardar a jurisdição do TPI.

Por fim, cumpre salientar que o mesmo se passa relativamente aos membros 
do Governo, onde o regime da responsabilidade penal é em certa medida seme-
lhante aos deputados da Assembleia Nacional, nos termos do artigo 115.º da 
Constituição São-tomense. De acordo com esta disposição constitucional os 
membros do Governo não têm imunidades substanciais. Isto porque, o membro 
do Governo acusado definitivamente por crime cometido no exercício das suas 
funções, desde que punível com pena de prisão superior a 2 anos, deve ser sus-
penso, para efeitos de prosseguimento dos autos. Contudo, em caso de acusação 
definitiva por crime punível com pena até 2 anos, caberá a Assembleia Nacional 
decidir se o membro do Governo deve ou não ser suspenso, para os mesmos 
efeitos128. Como se pode ver, trata-se de simples prerrogativas processuais, con-
tudo muito discutível. Todavia, no que se refere à acusação dos membros do 
Governo aplica-se, mutatis mutandis, o que já se alegou em relação aos deputa-
dos da nação, ou seja, também eles podem ser julgados pelo TPI sem necessida-
de de autorização da Assembleia Nacional, desde que se adote referida cláusula 
de receção do TPI no ordenamento jurídico de São Tomé e Príncipe.

5. considerações Finais

A abordagem dos problemas colocados pelo Estatuto de Roma tal como aci-
ma se abordou assim como os problemas particulares que levanta na ordem  
jurídica São-tomense, mostra que apesar de o referido instrumento internacio- 
nal permitir e consolidar o direito penal internacional como sistema de direito 
penal da comunidade internacional possuidor de um mais vasto âmbito de atua-
ção, para além dos fundamentos jurídico-materiais, em ordem a circunscrever 
zonas acessórias ao direito penal, como a execução penal, cooperação interna-
cional e organização judiciária, é hoje visível que a ratificação deste instrumen-
to jurídico de direito internacional, bem como a consequente transposição para 
os ordenamentos jurídicos nacionais, tem encontrado em sede das ordens jurídi-

128 Note-se que o artigo 37.º da Lei 7/2014, vem estabelecer um novo limite da pena ao consagrar que “Mo-
vido procedimento criminal contra um membro do Governo, e indiciado este definitivamente por despacho 
de pronúncia ou equivalente, salvo no caso de crime punível com pena de prisão superior a 3 anos, a  
Assembleia Nacional decide se o membro do Governo deve ou não ser suspenso para efeitos de seguimen-
to do processo”.
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cas dos respetivos Estados signatários grande oposição das suas Leis Magnas. 
Porém, apesar do dilema colocado por uma nova ordem jurídica internacional 
por natureza flexível e a estrutura tendencialmente rígida e formal encontrada 
no interior dos ordenamentos jurídicos dos Estados signatários, não tem faltado, 
nos casos concretos, soluções dos organismos internos dos Estados com vista a 
ultrapassar tal problema e encontrar uma solução que possibilite a compatibili-
dade e articulação destes dois instrumentos jurídicos129.

São Tomé e Príncipe, participando ativamente na redação do Estatuto de 
Roma, apenas procedeu a sua assinatura aos 28 de dezembro de 2000, após a 
qual, por proposta do Governo, como exigido constitucionalmente, o diploma 
seguiu para discussão na Assembleia Nacional para que, em sede desta, se dis-
cutisse e aprovasse o texto do documento para posterior publicação e depósito. 
Porém, algumas questões inerentes a não-compatibilidade do diploma com as 
inúmeras disposições da Constituição vigente inviabilizaram sua aprovação, em 
virtude de algumas lacunas de difícil resolução a curto prazo, a saber, a previsão 
naquele diploma internacional da possibilidade de aplicação da pena de prisão 
perpétua no âmbito da jurisdição do TPI, a questão da soberania (soberania ju-
risdicional do Estado tendo em conta tudo o que esta implica), a proibição cons-
titucional de extradição de nacionais, assim como a questão das imunidades dos 
titulares de órgãos de soberania. No que se refere a isto, julgamos ser de enalte-
cer que, a nível do Parlamento São-tomense, tenha existido uma discussão sobre 
um potencial conflito de harmonização entre as disposições do Tratado de Roma 
e o estabelecido na CRDSTP.

Patenteamos que, ao proceder-se a uma 5.º revisão Constitucional, operada 
pela Lei n.º1/03 – Lei de Revisão Constitucional, que aprovou a atual Constitui-
ção do país, não se teve em devida conta os aspetos fundamentais suscitados 
naquela altura pela Assembleia Nacional relativos à não-compatibilidade do re-
ferido instrumento internacional e a CRDSTP, não possibilitando a ratificação 
do mesmo por parte do país, o que não deixa de ser surpreendente na medida em 
que todas as instituições responsáveis nesta matéria tinham (ou pareciam ter), a 
esta altura, perfeita noção desta necessidade, pelo que, ainda hoje, não se vis-
lumbra razões válidas que terão levado o legislador nacional, aquando da revi-
são constitucional de 2003, a não contemplar disposições constitucionais que 
permitissem ao Estatuto de Roma harmonizar-se com a Lei Fundamental permi-
tido assim ao Estado aprovar e ratificar o referido instrumento130. Em todo caso, 
a verdade pura e dura é que, mesmo depois da última revisão constitucional, a 

129 Referimo-nos em particular aos casos da República Portuguesa, da República Brasileira e, o mais recente 
a República Cabo-verdiana.

130 Uma vez que em termos técnico-jurídico, é o Tratado de Roma que tem de ser harmonizado com a Cons-
tituição, a Lei Suprema de um Estado.
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ratificação do ETPI por parte de São Tomé e Príncipe suscita e vem suscitando 
problemas de sua compatibilidade com a CRDSTP, bem como a necessidade de 
proceder-se à outra revisão pontual da Constituição da República com vista a 
possibilitar uma tal ação.

É evidente que em volta desta questão está o facto de este diploma ser de 
origem internacional, pelo que, na verdade, a principal razão de discussão pre-
sente prende-se com a forma e com os meios utilizados para baixar o diploma em 
questão à ordem jurídica interna com vista a sua vigência. A este propósito vimos 
que a constituição vigente acolhe o regime de incorporação das normas jurídicas 
internacionais e que no que aos tratados dizem respeito a receção é condicionada 
à prévia adoção de atos derivados de direito interno (legislador ordinário) sendo 
necessária à aprovação e ratificação pelos respetivos órgãos competentes vigo-
rando na ordem jurídica são-tomense após a sua publicação oficial, após a qual 
ganham prevalência, sobre todos os atos legislativos e normativos internos de 
valor infraconstitucional, embora quanto ao direito internacional “geral e co-
mum” ela se processe de forma automática, sendo integrante do direito interno 
são-tomense, sem necessidade de quaisquer atos que lhe reconheça expressa-
mente caráter de fonte de direito, revelando assim o grau de abertura do ordena-
mento jurídico são-tomense ao direito internacional. Vimos que a Constituição 
são-tomense ao reconhecer a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
aos seus princípios e objetivos da União Africana e da Organização das Nações 
Unidas, como parâmetro de interpretação das normas de direitos e deveres fun-
damentais reconhece, igualmente, uma particular integração entre o ordenamen-
to jurídico interno e o direito internacional no que se refere a proteção de direitos 
fundamentais/direitos humanos. Tendo em conta o exposto, se o Tratado de 
Roma for ratificado pelos respetivos órgãos competentes, e esperemos que ve-
nha a ser, o seu valor jurídico embora infraconstitucional será supralegal.

Assim, quanto as questões de incompatibilidades suscitadas, ficou patente 
que, no que a questão referente à proibição da prisão perpétua diz respeito, ape-
sar de legítimas, não será correto afirmar-se que a ratificação do Tratado de 
Roma implicaria a adoção interna da pena de prisão perpétua, uma vez que a 
pena de prisão perpétua somente seria aplicada a um São-tomense (ou um es-
trangeiro domiciliado na RDSTP) caso fosse julgado pelo TPI, em Haia, sob o 
regime jurídico do Tratado de Roma, quando se registasse inação dos órgãos 
jurisdicionais nacionais, por incapacidade técnica local ou por omissão dos ór-
gãos de administração de justiça nacional, uma vez que o próprio diploma inter-
nacional em questão resolve perentoriamente este diferendo ao estabelecer  
que nada prejudicará a aplicação pelos Estados das penas previstas no respetivo 
ordenamento interno, ou a aplicação da legislação de Estados que não preveja as 
penas referidas no mesmo, sendo o TPI complementar e não substituto dos tri-
bunais nacionais. 
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Em segundo lugar, no que à questão de soberania dos tribunais diz respeito, 
demonstrou-se claramente que a jurisdição do TPI não constitui uma expropria-
ção da jurisdição dos tribunais nacionais pois, estes, por força do princípio da 
complementaridade, continuam a ser inteiramente os órgãos de soberania com-
petentes para julgar todos os crimes, incluindo aqueles que pertencem à jurisdi-
ção do TPI. 

Em terceiro, no que tange a questão ligada a proibição de extraditar nacio-
nais, conclui-se, desde logo, que a mesma constitui uma garantia tradicional da 
soberania penal exclusiva do Estado sobre os seus cidadãos nacionais, bem 
como numa garantia de proibição constitucional que contempla apenas a pena 
capital, e que, a nosso ver, deveria comtemplar igualmente os casos de aplica-
ção de penas de prisão perpétua – pena não consagrada na ordem jurídica são- 
-tomense. Nesta senda, salientou-se que, apesar de o Estatuto de Roma proce-
der, de modo evidente, a distinção entre o que deve entender-se por “entrega” 
e do que se define por “extradição”, somos da opinião que, não obstante a dis-
tinção entre estas duas instituições, na prática, não se estará verdadeiramente 
perante uma diferenciação substancial uma vez que em qualquer dos casos o 
que está em causa é um Estado entregar a uma autoridade estrangeira a jurisdi-
ção penal em relação a uma pessoa que se encontra no seu território131. É, por-
tanto, esta constatação que nos leva a concluir que, a obrigação de entrega 
prevista no ETPI envolve necessariamente uma derrogação do regime constitu-
cional de extradição e, sendo assim, a sugerirmos a inculcação de uma “cláusu-
la de receção” do TPI na ordem jurídica são-tomense onde implicitamente se 
incluiria uma derrogação do n.º 1 e 2 do artigo 41.º da CRDSTP cujo o conteú-
do fosse o seguinte: “O disposto nos números anteriores não prejudica a apli-
cação das normas do Estatuto de Roma relativos à detenção e entrega de acu-
sados por crimes que são da competência do TPI”, decorrendo daqui a 
derrogação da proibição da não extradição de nacionais, em relação à entrega 
de arguidos ao TPI.

Em quarto lugar, constatamos que os Estados-Partes do Estatuto de Roma 
têm com o TPI uma relação especial, particularmente no que se prende com a 
prestação de assistência jurídica, mormente na detenção e entrega de suspeitos.  
Assim, os Estados-Partes, em conformidade com o disposto no Tratado de 
Roma, deverão cooperar plenamente com o TPI no inquérito e no procedimento 
contra crimes da competência deste. Concluiu-se que o TPI poderá dirigir um 
pedido de detenção e entrega de uma pessoa a qualquer Estado em cujo territó-
rio ela se encontre, e solicitar a cooperação desse Estado na detenção e entrega 
da pessoa em questão. Todavia, o acusado poderá sempre impugnar a sua deten-

131 Ainda assim, lembremo-nos de que, foi essa a distinção que permitiu a muitos Estados a ratificação do 
ETPI.
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ção e entrega ao TPI nos tribunais locais, com base por exemplo, no princípio de 
non bis in idem.

Por fim e em último lugar, temos a questão das imunidades e outras prerro-
gativas penais consagradas a certos indivíduos em virtude da posição oficial que 
ocupa e as funções que exerce. Nesta senda, vimos que estes constituem maté-
rias cujo reconhecimento provém do próprio Direito Constitucional e o Direito 
Internacional que os definem como sendo atribuídos aos titulares de cargos  
públicos, sendo tradicionalmente justificadas e entendidas como uma proteção 
da soberania dos Estados. Mais vimos que, na sequência e para efeitos do Esta-
tuto de Roma, tais garantias de nada valem, deixando de ser relevantes para 
efeitos de jurisdição do TPI que estabelece uma rotura com o passado no sentido 
de afastar esta tal proteção a cargos políticos que, em regra, serão, conjuntamen-
te com os de chefias militar, justamente os principais alvos da perseguição penal 
pelo Tribunal Penal Internacional. Nesta ordem de ideias e apoiando-nos na 
adoção de uma cláusula constitucional de receção do TPI (conforme explicado 
ao longo do trabalho), defendemos que, a mesma implicaria certamente uma 
derrogação de todas as regras constitucionais que chocassem diretamente com o 
âmbito da jurisdição penal do Tribunal Penal Internacional, tendo em conta que, 
para efeitos da jurisdição do TPI são irrelevantes as funções oficiais e as prerro-
gativas de jurisdição penal de que gozem os acusados nos seus países e, assim 
sendo, verificadas as circunstâncias previstas no Estatuto do TPI, os visados, 
seja ela o Presidente da República, os Deputados ou Membros do Governo, bem 
como quaisquer outras figuras que beneficiem destas prerrogativas poderiam ser 
julgados não apenas pelas instancias nacionais (nos casos previstos pelas legis-
lações nacionais) como também pelo TPI, uma vez que todas as normas consti-
tucionais que aparentemente entrassem em contradição com a jurisdição do TPI 
seriam tacitamente derrogadas em virtude desta tal cláusula de receção por nós 
sugerida.

Nesta ordem de ideias, não sendo que a razão de ser do TPI seja substituir a 
justiça nacional por uma justiça internacional mas sim em estabelecer um me-
canismo subsidiário das jurisdições nacionais que impeçam a impunidade pe-
nal em relação a crimes especialmente graves, não tendo aquela competência 
primária para julgar esses crimes, antes funcionando segundo o princípio de 
complementaridade em relação aos tribunais nacionais, ficou claro que a fun-
ção da justiça penal internacional traduz-se tão simplesmente em corrigir, se 
erro ou incapacidade houver, as falhas da justiça penal nacional, não resultando 
daí qualquer redução ou alienação da soberania penal dos Estados-Partes, no 
caso São Tomé e Príncipe, são questionáveis as razões por detrás da resistência 
por parte do legislador em proceder à uma revisão constitucional, por esta altu-
ra já ordinária por o tempo mínimo constitucionalmente exigido já se ter cum-
prido, com vista a sancionar tais incongruências e que possibilite a aprovação 
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e ratificação do ETPI, pois, assim fez-se na República Brasileira (artigo 5.º 
Constituição Brasileira)132, na República Portuguesa, (artigo 7.º n.º 7 da CRP) 
e na República Cabo-verdiana (artigo 11.º, n.º 8 Constituição Cabo-verdiana), 
que efetuaram revisões pontuais das suas Leis Fundamentais para admitir o 
Tratado de Roma nas suas ordens jurídicas, e assim julgamos dever ser feito na 
RDSTP, pois, sem este exercício, não nos parece, que o país esteja em condi-
ções de ratificar o referido Tratado. E isto sem qualquer espécie de preocupa-
ção uma vez que, tanto em Portugal, Cabo Verde, como no Brasil, as respetivas 
Constituições da República proibiam e ainda hoje proíbem a penas de prisão 
perpétua ou ilimitadas, problema que, de resto, coloca entreve à aprovação e 
ratificação do ETPI por parte da RDSTP, contudo, ainda assim ratificaram o 
Tratado de Roma sem necessidade de alterar ou retirar a referida norma consti-
tucional.

Assim, quanto à exigência e/ou necessidade de uma revisão constitucional 
em São Tomé e Príncipe leva-nos a concluir que procura-se resolver um proble-
ma que poderá até ser de cariz político, ou de falta de vontade política levan-
tando-se um impedimento jurídico sem que se procure argumentar e demons-
trar tal necessidade. Os eventuais pretextos políticos para retardar a ratificação 
do Tratado de Roma por insipiência, prende-se com a crença de que os São-
tomenses que potencialmente venham a cometer esses crimes em território na-
cional, ou no estrangeiro e refugiando-se na RDSTP encontrarão um vazio le-
gal e por isso não enfrentarão a justiça internacional. Este entendimento 
simplório, não tem em consideração que o Conselho de Segurança da ONU, 
nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, também poderá  
apresentar ao Procurador do TPI uma denúncia, não sendo necessário, in casu, 
observar as supracitadas condições prévias da ratificação do Tratado de Roma 
pelo Estado em causa133-134. Por isso, não ratificar o Tratado de Roma, não sig-
nifica que os políticos e líderes militares da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe encontram-se a salvos do Tribunal Penal Internacional135.

132 Se tomarmos como exemplo o caso do Brasil, onde apesar da existência de opiniões divergentes, prevale-
ceu o entendimento de que, no aspeto em questão, o conflito entre o Tratado de Roma e a Constituição 
Brasileira era apenas aparente, o que tornou possível a ratificação do instrumento sem que fosse necessária 
qualquer reforma constitucional prévia. Todavia, esta reforma viria a acontecer posteriormente.

133 Assim, há quem considere, como nós, que a afirmação de que São Tomé e Príncipe carece de uma revisão 
constitucional para poder ratificar o Tratado de Roma não é de si descabida. No entanto compulsando-se 
as disposições do próprio Tratado de Roma, da Constituição da República São-Tomense e do Direito com-
parado, pode-se facilmente chegar a conclusão que ela não é impreterivelmente indispensável. 

134 Note-se que, o Conselho de Segurança da ONU tem a competência de “levantar o véu da soberania e reco-
mendar a investigação, acusação e julgamento de suspeitos de práticas de crimes regulados pelo Tratado 
do TPI”, ainda que tais Estados não o tenha ratificado, como foi o caso dos Presidentes do Sudão e da Lí-
bia, Omar Al Bashir e Muhamad Gaddafi, respetivamente.

135 Portanto, somos da opinião que quanto mais cedo São Tomé e Príncipe ratificar o Tratado de Roma melhor 
será, pois assim juntar-se-á aos Estados progressistas que combatem a impunidade reprimindo e responsa-
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Grosso modo, defendemos estas orientações porque, como vimos, a Consti-
tuição São-tomense é perentório no que se refere a questão da subordinação dos 
tratados à Lei Fundamental, nos mesmos termos das normas internas e, noutra 
perspetiva, considerando a densidade normativa da CRDSTP em matéria penal 
e outras afins, são várias, como é bom de ver, as disposições do Estatuto de 
Roma que entrariam em conflito com a CRDSTP. 

Posto isto, podemos concluir que o Parlamento São-tomense, almejando pro-
ceder a revisão da Constituição, poderá, independentemente de qualquer prazo 
temporal, assumir os poderes extraordinários de revisão, aprovando por maio-
ria de três quartos (3/4) dos deputados em efetividade de funções, de acordo 
com o artigo 151.º, n.º 3 da CRDSTP, o desbravamento dos obstáculos edifica-
dos e assim, trilhar o caminho para a ratificação do Tratado de Roma.

bilizando os seus atores em nome da justiça nacional ou internacional pelo cometimento de crimes hedion-
dos, crimes estes que afetam a humanidade.
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O desenvolvimento dos sistemas partidários de cabo Verde e  
São Tomé e Príncipe em perspetiva comparada (1991-2014)*
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Os níveis de participação eleitoral em eleições legislativas e presidenciais 4. As caracte-
rísticas dos sistemas partidários e o “lugar dos partidos históricos” 5. O sistema eleitoral 
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Resumo: Cabo Verde e São Tomé Príncipe apresentam semelhanças e diferenças que os 
tornam particularmente comparáveis. São dois arquipélagos com experiências de (des)
colonização mais ou menos semelhantes e que acolhem sociedades crioulas, onde as 
diferenças de natureza étnica, religiosa ou territorial são muito ténues. No início dos 
anos 1990 fizeram parte do grupo de países na África subsaariana onde uma transição 
bem-sucedida para a democracia foi seguida de uma alternância política. Desde a tran-
sição, estes dois (micro)estados têm mantido eleições regulares e figuram entre as de-
mocracias com melhores desempenhos em termos de liberdades políticas e direitos cívi-
cos. Todavia, existem diferenças importantes entre estes países: enquanto Cabo Verde 
desenvolveu um sistema bipartidário estável, São Tomé e Príncipe conhece um sistema 
multipartidário relativamente instável. Para explicar estas trajetórias divergentes anali-
samos as escolhas institucionais (tipo de sistema eleitoral e leis dos partidos) feitas pelos 
atores políticos chave durante a transição. O nosso argumento, devedor do novo institu-
cionalismo histórico, é que as decisões estratégicas feitas nesta conjuntura crítica têm 
efeitos na longa duração, influenciando as diferentes trajetórias de desenvolvimento dos 
sistemas partidários. 

1. introdução

No início dos anos 1990 arrancou a vaga africana de democratização. Para 
uns, esta seria ainda a continuação da terceira vaga, que se iniciara em 1974  
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2010 – ISCTE-IUL. Acessível online aqui: https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/2270.
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com a transição portuguesa (Diamond, 1996; Huntington, 1991), enquanto para 
outros se tratava de uma vaga quantitativa e qualitativamente distinta das ante-
riores (Doorenspleet, 2000; Møller & Skaaning, 2013). Na literatura de análise 
das transições democráticas parecem ser de três tipos os fatores catalisadores de 
mudança – domésticos, regionais e internacionais – (Chabal, 1998; Diamond & 
Plattner, 1999; Teorell, 2010). Ao nível doméstico, o fracasso das ideologias e 
políticas centralmente planeadas, a crise económica e a necessidade de ajuda 
externa e a erosão das bases de legitimidade interna e externa dos partidos úni-
cos foram determinantes para a criação e alimentação de forças de oposição ao 
regime. Ao nível internacional, o colapso da União Soviética e o fim da Guerra 
Fria, significaram o fim do apoio do bloco comunista aos regimes de partido 
único em África e a vitória da democracia enquanto ideologia dominante. Ao 
nível regional, dois acontecimentos em particular marcaram o arranque das for-
tes convulsões políticas que redundaram na substituição dos anteriores regimes, 
dominantemente monopartidários,1 pelos regimes multipartidários democráti-
cos: 1) no Benim, protestos populares contra a governação autoritária de Ma-
thieu Kérékou levaram à organização de uma Conferência Nacional que liderou 
o processo de transição para a democracia e que dotou o país de uma nova Cons-
tituição; e na 2) África do Sul os líderes do regime Apartheid libertaram Nelson 
Mandela de quase três décadas de prisão e é sobre a égide do Congresso Nacio-
nal Africano que se organiza o processo de transição política (Diamond & Plat-
tner, 1999). 

Estes fatores criaram uma espetacular sequência de processos de transição 
em África à qual Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e 
Moçambique não foram alheios. Com efeito, até 1994, nas cinco ex-colónias 
portuguesas os partidos que governaram o Estado desde a independência – o 
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a Frente da Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), o Movimento de Libertação de São Tomé e Prín-
cipe (MLSTP), o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC) e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) – ne-
gociaram mudanças institucionais significativas com as forças de oposição e 
realizaram as suas primeiras eleições multipartidárias (Chabal, 2002). 

As características e vias de transição foram significativamente distintas 
(Chabal, 2002). No caso de Angola e de Moçambique tratou-se de uma dupla 

1 Estas mudanças políticas levaram a uma profusão de estudos que procuraram caracterizar estes regimes 
políticos e as suas diferentes vias de transição para a democracia: Legum (1986) distingue seis sistemas 
políticos dominantes em África desde os movimentos de independência: 1) sistema de partido único;  
2) sistema híbrido; 3) regime militar; 4) sistema democrático parlamentar; 5) regime revolucionário e 6) 
regime tirânico. Diferentemente, Bratton & van de Walle (1997) sustentam que os regimes africanos em 
1989 podiam ser agregados em cinco grandes tipos: 1) oligarquia colonial, 2 oligarquia militar, 3) mono-
partidário plebiscitário, 4) monopartidário competitivo e 5) multipartidário. 
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transição, implicando simultaneamente democratização e construção da paz, e 
por isso acarretou maiores riscos no seu desenvolvimento (Almeida & Sanches, 
2011). No caso de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, as transições foram sobretudo 
negociadas ao nível das elites políticas. As elites autoritárias lideraram uma fase 
inicial dos processos de mudança política, mas foram em larga medida pressio-
nadas por vozes dissonantes dentro do regime e por forças da oposição que 
emergiram no contexto das negociações (Sanches, 2008; Cardoso, 1995). Em 
São Tomé e Príncipe, a transição é antecedida pela organização, pelo comité 
central do MLSTP, de uma conferência nacional em 1989, que cria as condições 
para a mudança política (Seibert, 1995; 2002). 

No rescaldo das negociações efetuadas em cada país, realizaram-se em 1991 
as primeiras eleições em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, sendo que ambas 
conduziram à vitória dos partidos da oposição recém-criados, respetivamente o 
Movimento para a Democracia (MPD) e o Partido de Convergência Democráti-
ca-Grupo Reflexão (PCD-GR)2. Nos restantes países, os partidos que governa-
ram o Estado desde a independência foram os mais votados e, com exceção de 
Angola, os processos de transição foram completos. Nas eleições de 1994, na 
Guiné-Bissau e em Moçambique, PAIGC e FRELIMO conservaram o poder, 
enquanto em Angola o processo de transição foi bloqueado após as eleições de 
1992: a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) não 
aceitou os resultados e nessa sequência reiniciou o conflito armado. 

Desde as primeiras eleições, os sistemas políticos destes países têm evoluído 
de forma divergente, aproximando-se em algumas dimensões, mas afastando-se 
noutras. Em termos de práticas democráticas, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
aproximam-se3, mas no que toca ao formato do sistema partidário São Tomé e 
Príncipe assemelha-se mais à Guiné-Bissau, onde os níveis de fragmentação 
partidária são mais elevados e os episódios de instabilidade política recorrentes. 
Angola e Moçambique, por outro lado, têm em comum o facto de serem socie-
dades pós-conflito, em que um mesmo partido tem estado no poder desde a in-
dependência. 

Neste estudo analisamos estes contrastes – em particular no desenvolvimen-
to do sistema partidário – no caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Segun-
do o método de comparação de casos mais semelhantes, a escolha destes dois 
países é apropriada. Com efeito, assemelham-se num conjunto de dimensões 
contextuais – nomeadamente a experiência de colonização, a fraca diferencia-
ção territorial, étnica, linguística e religiosa e o timing de transição –, mas dife-
rem no fenómeno que queremos explicar (formato do sistema partidário). Para 

2 Ambos foram fundados em 1990 o MPD em Setembro e o PCD-GR em Novembro. 
3 De acordo com as pontuações da Freedom House (https://freedomhouse.org/), Cabo Verde e São Tomé e 

Príncipe são democracias liberais desde 1991/2. 
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responder à questão sobre que fatores explicam que em Cabo Verde se tenha 
desenvolvido um sistema bipartidário estável, e em São Tomé e Príncipe um 
sistema multipartidário relativamente instável, analisamos as decisões dos ato-
res políticos chave em termos da escolha das instituições políticas, e os seus 
efeitos a longo prazo. 

Neste sentido começamos por apresentar a evolução do número de partidos 
e por evidenciar os principais padrões dos resultados eleitorais entre 1991-2014. 
Num segundo momento analisamos os efeitos do sistema eleitoral e das leis dos 
partidos na configuração dos sistemas partidários. O nosso argumento, devedor 
do novo institucionalismo histórico (Mahoney & Thelen, 2010; Thelen, 1999), 
é que as decisões estratégicas feitas nesta conjuntura crítica têm efeitos na longa 
duração, influenciando as diferentes trajetórias de desenvolvimento dos siste-
mas partidários. 

2. a evolução do número de partidos no período democrático 

Desde a transição para a democracia realizaram-se cinco eleições multipar- 
tidárias em Cabo Verde e sete em São Tomé e Príncipe. As eleições têm sido 
avaliadas como sendo livres e justas (Freedom House) e têm sido marcadas pelo 
surgimento e reconstituição de partidos políticos, bem como pela formação  
de coligações eleitorais. Se em Cabo Verde as eleições têm levado à consolida-
ção de duas forças políticas – PAICV e MPD –, em São Tomé e Príncipe o 
MLSTP-PSD, o PCD-GR e o ADI têm partilhado alternadamente a liderança em 
governos de coligação. Assim, no primeiro caso temos um clássico formato bi-
partidário – em que a existência de um terceiro partido não inibe o governo sem 
oposição dos dois maiores partidos (Sartori, 1976, 143) – e no segundo caso 
temos um sistema multipartidário em que três partidos apresentam condições 
mais ou menos idênticas para ganhar as eleições e formar governo. Antes de 
analisarmos os resultados eleitorais que traduzem estes padrões, identificamos 
de seguida os partidos e as alianças eleitorais.

O PAICV é a “ala cabo-verdiana” do PAIGC, que foi fundado por Amílcar 
Cabral, Abílio Duarte e Luís Cabral, a 19 de Setembro de 1956 em Bissau e 
cujo principal objetivo era união orgânica de todas as forças nacionalistas e 
patrióticas, com vista à independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde (Lo-
pes, 1996, p. 32). As premissas deste projeto binacional nem sempre foram 
consensuais enfrentando oposições quer dentro quer fora do partido. Em 1980 
o golpe de estado liderado por Nino Vieira na Guiné-Bissau acabaria com a 
“irmandade” entre os dois países e precipitaria a instituição do PAICV em Cabo 
Verde. Entre 1975 e 1990 o PAICV liderou um regime de partido único ideolo-
gicamente vinculado com os valores socialistas. O MPD foi o primeiro partido 
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da oposição legalmente constituído em Cabo Verde (a 16 de novembro de 
1990). O seu objetivo inicial foi fazer oposição ao regime do PAICV e foi por 
isso o principal parceiro de negociação no processo de transição para a demo-
cracia. Ao contrário do PAICV, não resultou de um “movimento social”, tendo 
antes sido fundado por jovens estudantes e por uma elite política dissidente4, da 
qual faziam parte quadros técnicos superiores com responsabilidades adminis-
trativas no âmbito do regime autoritário, e que de certa forma assumiam uma 
postura reformista dentro do regime. Na sua formação, estiveram vários minis-
tros que fizeram parte do governo do PAICV e que foram demitidos na sequên-
cia da crise dos “ministros trotskistas”. Esta crise ocorreu dois anos após a re-
alização de II Congresso do PAICV, em 1977, e conota um fação dentro do 
partido que reivindicava mais democracia e transparência interna. Alguns dos 
ministros e militantes demissionários foram atores políticos importantes na for-
mação do MPD (nomeadamente Manuel Faustino e José Tomaz Veiga) (Cahen, 
1991; Sanches, 2013). 

O contexto da transição levou ainda ao ressurgimento de antigas forças polí-
ticas que operavam fora do território nacional: a União dos Povos das Ilhas de 
Cabo Verde (UPICV), sediada no Senegal, e a União Cabo-Verdiana Indepen-
dente e Democrata (UCID) ativa sobretudo nos núcleos de imigrantes nos Esta-
dos Unidos e na Holanda (O Jornal, 03/08/1991). Ambas as forças políticas 
foram excluídas dos processos de negociação que presidiram à transição para a 
democracia, e uma vez que estavam sobretudo sedeadas no estrangeiro o espaço 
político de oposição que reivindicavam foi ocupado pelo MPD. Nem a UPICV 
nem a UCID conseguiram cumprir os requisitos para a apresentação de candida-
tos nas eleições de 1991 (Semedo, Barros, & Costa, 2007). 

Entre 1991 e 2000 o sistema político regista uma expansão importante no 
número de partidos. Em 1992, logo após as primeiras legislativas, surge o Parti-
do Social-Democrata (PSD), resultante de uma cisão no interior da UCID. Tam-
bém na sequência de uma divisão, desta vez no seio do MPD, nasce em 1993 o 
Partido da Convergência Democrático (PCD). Em 2000 foram criados o Partido 
do Trabalho e Solidariedade (PTS), por Onésimo Silveira, e o Partido da Reno-
vação Democrática (PRD), tendo este último surgido na sequência de uma cisão 
no seio do MPD (Semedo et al., 2007). 

Estes partidos têm concorrido isoladamente, no âmbito de coligações e atra-
vés das listas dos dois principais partidos. Em 2001 PCD, PTS e UCID concor-
rem unidos na Aliança Democrática para a Mudança (ADM), mas em 2006  

4 De acordo com Expresso (10/11/1990) «mais de metade dos dirigentes do MPD pertenceu ao PAICV nos 
primeiros anos da independência, quando muitos deles ainda eram estudantes liceais. O próprio presidente 
Carlos Veiga (…) foi militante do PAIGC entre 1976-1979, tendo desempenhado entre outras coisas o 
cargo de Procurador-Geral da República. 
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seguiram estratégias próprias: o PTS concorreu pelas listas do PAICV, a UCID 
concorreu sozinha, elegendo dois deputados e o PCD concorreu pelas listas do 
MPD, sem conseguir eleger deputados. Neste último caso, a opção de alguns 
dirigentes em concorrerem pelo MPD, aliado aos maus resultados eleitorais, 
levou à decisão de auto-dissolução do partido em 2007. Em 2011 mantêm-se na 
corrida os partidos habituais, não havendo incremento no número de partido ou 
novas alianças entre os partidos. 

Quadro 1 – Partidos políticos em cabo Verde (1991-2011)

Partido/aliança 1991 1995 2001 2006 2011
ADM X X
MPD X X X X X
PAICV X X X X X
PCD X ADM Lista MPD
PRD X X
PSD X X X X
PTS ADM Lista PAICV X
UCID X ADM X X

Nota: Os partidos estão por ordem alfabética. Quando numa eleição, um determinado partido concorre numa 
aliança/coligação em vez do símbolo “X” surge o nome da coligação. Por exemplo, em 2001 PCD, PTS e 
UCID concorreram na coligação ADM. 

Tal como o PAICV o MLSTP tem raízes históricas associadas à luta pela 
independência. O antecessor do MLSTP foi o Comité de Libertação de São 
Tomé e Príncipe (CLSTP) fundado em 1960 por um grupo de exilados. Ainda 
que tenha marcado o início da luta pela independência neste arquipélago, o 
CLSTP teve a sua ação fortemente condicionada por divisões internas. Com 
efeito, o movimento estava dividido em duas fações uma sediada em Libreville 
e outra em Acra, e era relativamente inativo no território nacional. Em 1972, 
cerca de uma década depois da criação do CLSTP, um grupo de nove exilados 
reúne-se em Santa Isabel (depois Malabo), na Guiné Equatorial para reconstituir 
o CLSTP enquanto MLSTP. 

O MLSTP foi o principal ator da luta pela independência e liderou os suces-
sivos governos entre 1975 e 1990 (Seibert, 2002, p. 293). No entanto, a crise 
económica e política que o país atravessava no final dos anos 1980 levou ao 
surgimento de uma elite dissidente dentro do regime que viria a constituir o 
primeiro partido da oposição. Em concreto, no seio do MLSTP existia um fação 
– os chamados “renovadores”, que reivindicavam a democratização do regime. 
Após a Conferência Nacional do partido, em 1989, alguns membros do partido 
viriam a formar o Grupo de Reflexão (GR) (Seibert, 1995, p. 247). De 3 a 4 de 
novembro de 1990, o GR realizou o seu congresso com 600 participantes, cons-
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tituindo-se como Partido de Convergência Democrática (PCD-GR). O congres-
so elegeu Daniel Daio como secretário-geral e Leonel d'Alva como presidente 
do PCD-GR. No primeiro trimestre de 1990 foi ainda constituída a Coligação 
Democrática da Oposição (CODO)5 e a Frente Democrática Cristã (FDC). Para 
além disto, o próprio MLSTP remodelou-se, adotando em meados de outubro de 
1990, a nova divisa Partido Social-Democrata, indicadora da sua ligação com o 
PSD português (ibidem). Em 1992, dissidentes do PCD-GR formam a Ação 
Democrática Independente (ADI), que viria a competir nas eleições de 1994 
(Seibert, 1995). 

Quadro 2 – Partidos Políticos em São Tomé e Príncipe (1991-2014)

Partido/aliança 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
ADI X X UK X X X
CDNFB X
CODO X X X UK UK X X
FDC X X X X X X X
GE X
MDFM-PL MDFM/PCD MDFM/PCD X X
MDFM/PCD X X X
MLSTP-PSD X X X X X X X
MNR X
MS X X
PCD-GR X X X MDFM/PCD MDFM/PCD X X
PEPS X
PLS X
PND X
PPP X X UK UK
PRD UK UK
PRS UK
PTS X X X
UDD X X X
UK X X
UNDP X X UK UK X X

Nota: Os partidos estão por ordem alfabética. Quando numa eleição, um determinado partido concorre numa 
aliança/coligação em vez do símbolo “X” aparece o nome da coligação. Por exemplo, em 2002 o UNPD con-
corre na coligação UK. 

5 Composta pela Frente de Resistência Nacional de São Tomé e Príncipe (FRNSTP) e por dois outros peque-
nos grupos de exilados em Lisboa. 
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Entre 2001 e 2006 assistiu-se a uma evolução importante no número de par-
tidos e de coligações eleitorais. Em 2001 é constituído o Movimento Democrá-
tico das Forças da Mudança-Partido Liberal (MDFM-PL), em 2005 a Geração 
Esperança (GE) e a União dos Democratas para Cidadania Desenvolvimento 
(UDCD), e em 2006 o Movimento Novo Rumo (MNR). Neste período emergi-
ram ainda vários pequenos partidos que integraram coligações eleitorais em 
2002 e 2006: o Partido da Renovação Democrática (PRD), a União Nacional 
para a Democracia e Progresso (UNDP), o Partido Popular do Progresso (PPP), 
o Partido da Renovação Social (PRS), o Partido Trabalhista Santomense (PTS) 
e o Partido Liberal Social (PLS). Em termos de coligações, as mais importantes 
foram a Uê Kédadji (UK) e o MDFM-PCD que competiram tanto nas legislati-
vas de 2002 como nas de 20066.

As eleições de 2010 foram menos concorridas (no que diz respeito ao núme-
ro de partidos) do que as anteriores e distinguiram-se pela fraca incidência de 
movimentos de coligação. As coligações UK e MDFM-PCD desfizeram-se e os 
partidos que as integravam seguiram estratégias individualizadas. Para além 
disso, novos partidos surgiram na arena eleitoral – a Confederação Democrática 
Nacional – Fêssu Bassóla (CDN-FB) e o Movimento Socialista (MS). Em 2014 
manteve-se a tendência de crescimento do sistema partidário, com dois novos 
partidos legalizados em abril – o Partido de Estabilidade e Progresso Social 
(PEPS), e a Plataforma Nacional para o Desenvolvimento (PND). 

Esta breve descrição aponta para duas estruturas de competição diferencia-
das. No caso de Cabo Verde, estamos perante um sistema partidário alicerçado 
sobretudo em dois partidos que têm competido sistematicamente em todos os 
atos eleitorais e que têm definido o campo político, de tal modo que parecem ter 
estancado a partir de 1995 a possibilidade de surgimento de novos partidos. No 
caso de São Tomé e Príncipe, o número de partidos políticos concorrentes a 
eleições foi crescendo sistematicamente ao longo do tempo. Apesar da pulveri-
zação do sistema partidário (sobretudo entre 2001-2006), pelo menos quatro 
partidos (MLSTP-PSD, ADI, PCD-GR, MDFM-PL) parecem ser concorrentes 
habituais no sistema político. Estes dados muito preliminares não permitem tirar 
grandes conclusões por si só, mas indiciam uma competição centrípeta e relati-
vamente fechada em Cabo Verde, e uma competição centrífuga e relativamente 
aberta em São Tomé e Príncipe (Sartori, 1976; Mair, 1997).

6 Em 2002 faziam parte da UK os seguintes partidos: ADI, CODO, PRD, PPP e UNDP; no entanto em 2006 
houve uma pequena alteração mantiveram-se alguns parceiros de coligação (CODO, PRD, PPP e UNDP), 
enquanto a saída da ADI foi compensada com a entrada do PSR. O MDFM-PCD foi uma coligação entre 
MDFM-PL e o PCD-GR. 

128 | Edalina Rodrigues Sanches



3. Os níveis de participação eleitoral em eleições legislativas e presidenciais 

A participação eleitoral tende a ser maior nos sistemas multipartidários  
do que nos sistemas bipartidários, uma vez que a oferta política é maior e mais 
diferenciada e os resultados mais imprevisíveis (Sartori, 1976). Nas figuras 1 e 
2 apresentamos dados sobre a participação nas eleições legislativas e presiden-
ciais desde 1991. 

Em Cabo Verde verifica-se que a participação eleitoral média nas eleições 
legislativas é de 65,6%, enquanto nas presidenciais é de 57,8%. Em termos lon-
gitudinais verificam-se dois períodos distintos. No primeiro período, entre 
1991-2006, há um decréscimo acentuado da participação eleitoral nas legislati-
vas (75% em 1991 contra 46% em 2006), ao passo que a participação nas elei-
ções presidenciais se mantem praticamente constante (61% em 1991 contra 
59% em 2006). Note-se que apenas em 2006 a participação nas presidenciais é 
superior à das legislativas. No segundo período, entre 2006-2011, as taxas de 
participação eleitoral nas legislativas voltam a crescer ficando acima da partici-
pação nas presidenciais. 

Em São Tomé e Príncipe observamos níveis médios de participação eleitoral 
superiores aos encontrados em Cabo Verde, em ambas as eleições – 69,6% nas 
legislativas e 69,3% nas presidenciais. De um modo global, também, podem ser 
identificados dois momentos específicos nas tendências de participação. Num 
primeiro momento, entre 1994-1998, a participação é mais elevada nas eleições 
presidenciais do que nas legislativas, e num segundo momento, a partir 2001, a 
participação nas legislativas é superior. 

Figura 1 – Participação eleitoral 
em cabo Verde (1991-2011)

Figura 2 – Participação eleitoral
em São Tomé e Príncipe (1991-2014)

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis na Comissão Nacional de Eleições de Cabo verde 
(http://www.cne.cv/); Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, African Elections DataBase 
(http://africanelections.tripod.com/), Tavares e Archer (2006), Semedo, Barros, & Costa (2007) e Sanches 
(2008; 2014). 
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Os dados aqui apresentados não demonstram de forma contundente que as 
eleições presidenciais sejam eleições de segunda ordem, sobretudo no caso de 
São Tomé e Príncipe, onde têm sido fulcrais para decidir a durabilidade dos 
governos de coligação. Simultaneamente, algumas das irregularidades identifi-
cadas nas taxas de participação ao longo do tempo parecem apontar para fatores 
de curto prazo, contingentes aos momentos eleitorais.

4.  as características dos sistemas partidários e o “lugar dos partidos histó-
ricos” 

Nos quadros 3 e 4, apresentamos os resultados eleitorais entre 1991-2014, 
sob diversas formas: percentagem de votos dos principais partidos, diferença de 
votos entre eleições legislativas e presidenciais, relação governo, maioria parla-
mentar e presidência e volatilidade eleitoral. 

Uma visão geral do quadro 3 demonstra importantes diferenças entre  
os sistemas partidários cabo-verdiano e santomense. Em Cabo Verde, MPD e 
PAICV são sistematicamente os partidos mais votados em eleições legislati- 
vas (reunindo mais de 90% dos votos válidos) e os candidatos presidenciais  
por eles apoiados são também os mais votados. O enraizamento destes parti- 
dos entre os eleitores é evidenciado quando olhamos para a diferença de votos 
entre eleições legislativas e presidenciais: a média de perdas e de ganhos entre 
os partidos – embora favorável ao MPD – tende a ser baixa na maioria dos  
casos (inferior a 11% com exceção de 2011). Para além de se verificar uma 
alternância periódica entres estes dois partidos, durante duas décadas prevale-
ceu um modelo em que o partido com maioria parlamentar conseguia também 
eleger o seu candidato presidencial, havendo assim confluência institucional. 
Este padrão é alterado em 2011, altura em que se regista a primeira coabitação 
política entre a maioria parlamentar do PAICV e o presidente apoiado pelo 
MPD. 

Diferentemente, em São Tomé Príncipe cerca de quatro partidos emergem 
sistematicamente como os mais votados a partir de 1994, entre eles: MLSTP- 
-PSD, PCD-GR, ADI e MDFM-PL. Apenas em três das sete eleições realizadas 
entre 1991-2014 surgiu um vencedor claro, isto é com maioria dos votos – 1991 
(PCD-GR), 1998 (MLSTP-PSD) e 2014 (ADI) – nas restantes observou-se um 
equilíbrio entre as principais forças políticas concorrentes. O desempenho dos 
partidos entre eleições é relativamente irregular, e isso traduz-se na maior dife-
rença de votos entre eleições presidenciais e legislativas. Adicionalmente, e bem 
diferente de Cabo Verde, as fórmulas de governo santomenses têm sido caracte-
rizadas pelo estabelecimento de coligações entre os partidos mais votados, que 
têm coabitado, sistematicamente, com um presidente de uma cor política dife-
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rente ou da cor política de apenas um dos parceiros de coligação. Com efeito, 
desde 1994 que os resultados das legislativas e das presidenciais espelham uma 
coabitação interinstitucional conducente a vários impasses institucionais e fatal-
mente à queda dos governos (por via parlamentar, mas também por intervenção 
direta do presidente da República). 

Apesar destas diferenças, os resultados também indicam que tanto o PAICV 
como o MLSTP estão fortemente enraizados na sociedade – para usar uma  
expressão de Mainwaring (1999) – e que conseguiram, a longo prazo, estrutu-
rar as preferências de parte do eleitorado. Estes partidos conseguiram ter a 
maioria dos votos em várias ocasiões – o PAICV reúne 47,8%, 52,3% e 52,7% 
dos votos nas eleições de 2001, 2006 e 2011 respetivamente; enquanto o  
MLSTP vence as eleições de 1998 e de 2002 com 50,61% e 39,56%, respetiva-
mente. Adicionalmente, mesmo quando estiveram na oposição, conseguiram 
reunir uma percentagem considerável dos votos. O MLSTP nunca teve menos 
do que 23% (em 2014) dos votos enquanto o PAICV nunca desceu abaixo dos 
28% dos votos (em 1995).

Quadro 3 – Eleições legislativas:  
percentagem de voto nos principais partidos

País anos 
eleitorais

Percentagem 
de votos nos 
principais 

partidos (*)

Diferença de 
votos entre 

eleições 
presidenciais 
e legislativas

Relação: Governo, maioria 
parlamentar e presidência

Cabo 
Verde

1991
MPD 62,0 10 Confluência

(Governo maioritário e presidente 
apoiado pelo MPD)PAICV 32,0 -6

1995- 
-1996

MPD 59,0 21 Confluência
(Governo maioritário e presidente 

apoiado pelo MPD)PAICV 28,0 -28

2001
MPD 39,2 10,79 Confluência

(Governo maioritário e presidente 
apoiado pelo PAICV)PAICV 47,8 2,3

2006
MPD 44,0 5,02 Confluência

(Governo maioritário e presidente 
apoiado pelo PAICV)PAICV 52,3 -1,3

2011
MPD 42,3 -4,5 Coabitação

(Governo maioritário do PAICV e 
presidente apoiado pelo MPD)PAICV 52,7 -20,0

Þ
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País anos 
eleitorais

Percentagem 
de votos nos 
principais 

partidos (*)

Diferença de 
votos entre 

eleições 
presidenciais 
e legislativas

Relação: Governo, maioria 
parlamentar e presidência

S. Tomé 
e 
Príncipe

1991
PCD-GR 54,4 16,6 Confluência

(Governo maioritário e presidente 
apoiado pelo PCD-GR)MLSTP-PSD 30,5 -30,5

1994-
1996

MLSTP-PSD 42,5 4,73 Coabitação
(Governo minoritário do  

MLSTP-PSD e presidente apoiado 
pelo ADI)

ADI 26,3 26,47

PCD-GR 24,6 -9,99

1998- 
-2001

MLSTP-PSD 50,6 -10,63 Coabitação
(Governo maioritário do  

MLSTP-PSD e presidente apoiado 
pelo ADI)

ADI 28,2 26,99

PCD-GR 16,0 -15,99

2002

MLSTP-PSD 39,6 Coabitação
(Governo de coligação  

MLSTP-PSD, MDFM-PCD e UK 
e presidente apoiado pelo ADI)

MDFM-PCD 39,4

UK 16,2

2006

MDFM-PCD 38,8 21,79
Confluência

(Governo minoritário e presidente 
apoiado pelo MDFM-PCD)

MLSTP-PSD 29,5

ADI 20,0 18,82

2010- 
-2011

ADI 43,1 3,99 Coabitação
(Governo de coligação ADI e 

MDFM/PL, e presidente 
independente)

MLSTP-PSD 32,8 -28,75

PCD-GR 13,9 0,45

2014

ADI 50,5
Coabitação

(Governo maioritário ADI e 
presidente independente)

MLSTP/PSD 23,6

PCD 10,4

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis na Comissão Nacional de Eleições de Cabo verde 
(http://www.cne.cv/); Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, African Elections DataBase 
(http://africanelections.tripod.com/), Tavares e Archer (2006), Semedo, Barros, & Costa (2007) e Sanches 
(2008; 2014). 

O quadro 4 fornece informação sobre a estabilidade do voto e a permeabili-
dade dos sistemas partidários à entrada de novos partidos. 
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Quadro 4 – Volatilidade eleitoral, votação em novos partidos e  
em função da data de fundação dos partidos

 
Eleições 
legislativas

Volatilidade novos 
partidos  

(% de votos)

% de votos de partidos fundados até

País Votos Man-
datos 1960 1970 1980 Total

Cabo 
Verde

1991/1995 7,7 5 6,0 29,2 1,4 30,6
1995/2001 22,3 20 5,9 55,6 2,8 58,4
2001/2006 7,7 2 2,6 56,0 2,8 58,8
2006/2011 2,8 3 52,8 2,8 55,6

Média  10,1 7,4 3,6 48,4 2,4 50,8

São 
Tomé e 
Príncipe 

1991/1994 39,7 20 26,3 49,1 49,1
1994/1998 14,7 6 56,4 56,4
1998/2002 28,2 15 43,6 43,6
2002/2006 15,7 4 4,8 36,4 36,4
2006/2010 28,7 16 38,2 38,2
2010/2014 16,0 8 1,8 23,6 23,6

Média  23,8 11,5 5,5 0,0 0,0 41,2 41,2

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis na Comissão Nacional de Eleições de Cabo verde 
(http://www.cne.cv/); Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, African Elections DataBase 
(http://africanelections.tripod.com/), Tavares e Archer (2006), Semedo, Barros, & Costa (2007) e Sanches 
(2008; 2014). 

Os dados da volatilidade eleitoral – que mede mudança de voto entre duas 
eleições legislativas consecutivas (Pedersen, 1983) – indicam que o eleitorado 
cabo-verdiano é mais estável do que o santomense: a mudança de voto em ter-
mos médios atinge 10,1% entre os eleitores cabo-verdianos e 23,8% entre os 
santomenses. É lógico supor que os elevados níveis de volatilidade eleitoral 
estejam correlacionados com os níveis mais elevados de competição eleitoral 
entre os partidos santomenses: quanto maior a oferta, maior a possibilidade de 
escolha. Consideremos agora os dados da representação de novos partidos. Por 
novos partidos entende-se aqueles que conseguem pelo menos um assento par-
lamentar numa eleição presente e que na eleição anterior não conseguiram  
nenhum assento. Os dados no quadro 4 revelam que o sistema partidário cabo- 
-verdiano é mais fechado à entrada de novos partidos do que o santomense: os 
partidos que conseguem representação parlamentar – pela primeira vez, ou de-
pois de terem falhado a representação parlamentar numa eleição anterior – con-
seguem em média 3,6% e 5,5% dos votos, em Cabo Verde e em São Tomé e 
Príncipe, respetivamente.

No que diz respeito à “juventude do sistema partidário”, tínhamos notado 
que tanto o PAICV (fundado em 1956) como o MLSTP (fundado em 1972) con-
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tinuam a ser atores importantes na cena política nacional, e essa ideia é traduzi-
da pelo indicador de “% de votos de partidos fundados até 1960, 1970 e 1980. 
Importa olhar para este aspeto porque tem sido argumentado que quanto mais 
“velhos” os partidos, mais institucionalizados estão (Huntington, 1965; Janda, 
1970; Sanches, 2011).

5. O sistema eleitoral

Faz sentido estudar os sistemas eleitorais, porque eles definem a forma como 
o sistema político vai funcionar (Farrell, 2001, p. 2). Com efeito, dependendo do 
desenho dos sistemas eleitorais poderá ser mais ou menos provável que determi-
nados políticos ganhem lugares; que um partido ganhe representação no parla-
mento, ou que um partido possa formar governo sozinho (ibidem). Segundo 
Lijphart (1994)7, as duas principais consequências dos sistemas eleitorais são a 
desproporcionalidade e o multipartidarismo (ou fragmentação). Baseando-se 
nas quatro variáveis do sistema eleitoral (fórmula eleitoral, magnitude de distri-
to, cláusulas barreiras e dimensão da assembleia) e nas quatro do sistema de 
partidos (número efetivo de partidos eleitorais, número efetivo de partidos legis-
lativos, percentagem de maiorias parlamentares e percentagem de maiorias fa-
bricadas) conclui este autor que as cláusulas barreiras, a fórmula eleitoral e a 
dimensão da assembleia são as principais explicações da (des)proporcionalida-
de de um sistema eleitoral. Verifica, no entanto, que os efeitos do sistema eleito-
ral são limitados e que os atores políticos podem mudar as regras do jogo con-
soante queiram aumentar ou diminuir o grau de proporcionalidade, para atingir 
os seus objetivos, ou seja ganhar votos. Deste modo, o sistema eleitoral é uma 
das dimensões que nos poderá ajudar a explicar por que razão o sistema de par-
tidos cabo-verdiano tem mantido o seu formato bipartidário e o santomense o 
multipartidário. 

5.1. A fórmula eleitoral e dimensão dos círculos

Tanto em Cabo Verde como em São Tomé e Príncipe a escolha do sistema 
eleitoral foi feita no contexto da transição, mais concretamente no período ime-
diatamente precedente à realização das primeiras eleições multipartidárias. No 
que diz respeito às legislativas o sistema eleitoral escolhido foi o proporcional 
que ficou corporizado nas seguintes leis: Lei n.º 87/III/90 (Cabo Verde) e Lei 
11/90 (São Tomé e Príncipe). Ao longo do tempo as alterações ao sistema elei-
toral têm sido mínimas, ficando na maioria das ocasiões circunscritas ao núme-

7 Ver também Cruz (1998, pp. 289-300) e Freire e Lopes (2002, pp. 175-178). 
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ro e dimensão dos círculos eleitorais. De seguida descrevemos, sem ser de for-
ma exaustiva, os principais traços do sistema eleitoral nos dois países. 

Em Cabo Verde, a conversão dos votos em mandatos em cada colégio eleito-
ral faz-se de acordo com o princípio proporcional (Art.º112.º CR de 1992), com 
aplicação do método d’Hondt (Art.º 399.º Lei eleitoral de 1999). Tratando-se, 
portanto, de um sistema de representação proporcional, tende a produzir, pelo 
menos teoricamente, sistemas de partidos eleitorais e parlamentares mais frag-
mentados e mais proporcionais (Lijphart, 1994). 

Para a realização das eleições legislativas de 1991, o território nacional cabo-
verdiano foi dividido em 16 círculos eleitorais nacionais (Paul, Ribeira Grande, 
Porto Novo, S. Vicente, S. Nicolau, Sal, Boavista, Maio, Praia, S. Domingos, 
Santa Cruz, Santa Catarina, Tarrafal, S. Filipe, Mosteiros e Brava) e três círculos 
eleitorais no estrangeiro (África, América, Europa/Resto do mundo). De acordo 
com a legislação vigente, os três círculos eleitorais do estrangeiro deviam eleger 
três deputados (um por círculo), sendo os restantes 76 deputados distribuídos 
pelos círculos eleitorais do território nacional (Art.º 12.º Lei Eleitoral de 1990). 
A assembleia era, assim, constituída por 79 lugares. A revisão dessa legislação, 
em 1994, atribui dois mandatos a cada círculo eleitoral do estrangeiro, reduz o 
número de mandatos de 79 para 72 (Art.º 153.º da CR 1992, Art.º 391.º da Lei 
Eleitoral de 1999) e desmembra o círculo eleitoral do Tarrafal em mais um cír-
culo – S. Miguel. Desde de 1994 têm existido alterações pontuais na dimensão 
dos círculos eleitorais mas sem consequências para a dimensão da Assembleia 
da República. 

Em São Tomé e Príncipe, o sistema eleitoral é formalmente semelhante. Os 
deputados são eleitos em círculos eleitorais plurinominais, dispondo cada elei-
tor de um voto singular de lista. A conversão dos votos em mandatos faz-se se-
gundo um sistema da representação proporcional da média d’Hondt (Art.º 23.º 
Lei Eleitoral de 1990). O território foi, inicialmente organizado em sete círculos 
eleitorais (Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá, Lobata, Mé-Zóchi, Pague) e 
este sistema vigorou por pouco mais de duas décadas. Mais recentemente, em 
2013, foi aprovada uma nova lei eleitoral com os votos a favor da maioria par-
lamentar MLSTP-PSD, PCD-GR e MDFM-PL, e os votos contra da ADI. Uma 
das inovações desta lei “(…) é a alteração do número de deputados por cada 
círculo eleitoral em função da sua densidade populacional. Assim, dos seus  
atuais 13 deputados, o distrito de Água Grande, o mais populoso do país, passa 
para 16 deputados, enquanto o segundo distrito com maior número de habitantes 
passa de 13 para 12 deputados”8.

8 Nova lei eleitoral de São Tomé e Príncipe adotada pelo parlamento, RFI, 07-08-2013. Disponível online: 
http://pt.rfi.fr/africa/20130807-nova-lei-eleitoral-de-sao-tome-e-principe-adoptada-pelo-parlamento (ace-
dido em 31-01-2016).
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Do ponto de vista da dimensão dos círculos eleitorais9, o sistema eleitoral 
cabo-verdiano caracteriza-se pelo domínio esmagador de círculos de pequena 
dimensão (elegem até quatro mandatos), que em 1991 elegem 31,6% do total de 
deputados e em 2006 elegem 55,6%. Quanto aos círculos eleitorais de média 
dimensão (elegem entre 5-9 mandatos), após as eleições de 1991 verifica-se 
uma diminuição drástica do número de mandatos que podem eleger. Com efeito, 
em 1991 existiam cinco círculos eleitorais que elegiam 28 (35,5%) dos deputa-
dos, enquanto em 2006 passou a haver um círculo de média dimensão que elege 
6 deputados. Apenas dois círculos eleitorais – Praia e S. Vicente – elegem mais 
de 10 mandatos, sendo que têm visto essa proporção aumentar ao longo do tem-
po (Sanches, 2010)10. No caso de São Tomé e Príncipe, predominam os círculos 
de média dimensão. No total elegem 29 (52,5%) do total de 55 lugares da  
Assembleia da República. Dois círculos eleitorais – Água Grande e Mé-Zóchi 
– elegem 26 deputados (47,3%). Apesar das mudanças recentes na lei eleitoral a 
tendência geral que acabamos de escrever mantém-se, assim como a dimensão 
da Assembleia da República. 

Até que ponto estes traços influenciam os resultados eleitorais? Na secção 
seguinte procuraremos responder a esta questão, calculando a desproporcionali-
dade e o número efetivo de partidos parlamentares. 

5.2.  Efeitos mecânicos do sistema eleitoral: desproporcionalidade e frag-
mentação 

Os níveis de distorção na relação entre o sistema eleitoral e o sistema de 
partidos podem ser medidos através do cálculo do índice de desproporcionalida-
de (D) proposto por Loosemore e Hanby (1971). Esta constitui uma das fórmu-
las mais utilizadas para medir a desproporcionalidade e corresponde à diferença 
entre a percentagem de votos e a percentagem de lugares ganhos por cada parti-
do (Lijphart,1994, pp. 56-67 e 161; Lopes e Freire, 2002, pp. 151-153). Neste 
sentido, a grau de desproporcionalidade é uma medida essencial para determinar 
o número efetivo de partidos parlamentares (NEPP). 

Calculámos a D e o NEPP para todas eleições legislativas organizadas em 
Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe desde a transição para a democracia em 
1991 até às mais recentes eleições. O quadro 5 revela que, em média, os níveis 
de desproporcionalidade são mais elevados em Cabo Verde (6,1) do que em São 
Tomé e Príncipe (4,9). Em termos longitudinais, contudo, a diferença entre a 

9 Dimensão dos círculos: pequena (elege até 4 mandatos), média (elege entre 5-9 mandatos), grande (elege 
+ 10 mandatos). 

10 Por questões de espaço, as tabelas com os dados não são reportadas neste estudo. Podem ser consultadas 
na versão anterior deste artigo em Sanches (2010). 
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percentagem de votos e percentagem de mandatos tem vindo a diminuir em 
Cabo Verde, e a aumentar em São Tomé e Príncipe. Em todo o caso, as diferen-
ças entre os dois países podem ficar a dever-se ao peso excessivo dos círculos 
eleitorais de pequena dimensão no sistema eleitoral cabo-verdiano quando com-
parado com o santomense.

Quadro 5 – Desproporcionalidade (D) e fragmentação (nEPP)

cabo Verde (1991-2011)
1991 1995 2001 2006 2011 Média

D 5,9 9,1 8,6 4,6 2,1 6,1
NEPP 1,7 1,8 2,1 2,1 2,1 1,9
São Tomé e Príncipe (1991-2014)

1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Média
D 5,1 3,3 2,6 2,4 4,5 8,1 8,6 4,9
NEPP 2,0 2,7 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 2,4

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis na Comissão Nacional de Eleições de Cabo verde 
(http://www.cne.cv/); Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, African Elections DataBase 
(http://africanelections.tripod.com/), Archer & Tavares (2006), Semedo, Barros, & Costa (2007) e Sanches 
(2008; 2014). 

Em termos de fragmentação, os resultados complementam a nossa leitura até 
este ponto. Nomeadamente demonstram que no sistema cabo-verdiano as regras 
do sistema eleitoral proporcional levam a uma redução do número de partidos 
parlamentares, enquanto no sistema santomense um sistema eleitoral formal-
mente semelhante leva a uma representação de um maior número de forças  
políticas criando aquilo que Blondel designou como sistema de dois partidos e 
meio (two-and-a-half-party system) (Blondel, 1990). 

6. a lei dos partidos políticos

Desde a introdução de eleições multipartidárias, a grande maioria dos países 
africanos adotaram uma legislação partidária autónoma ou regularam o funcio-
namento dos seus partidos políticos no seio das leis eleitorais ou das constitui-
ções. Recentemente, um número especial da revista Democratization (vol.17 
(4), 2010) revelou que a vaga de democratização africana foi acompanhada pela 
proibição de partidos de base étnica e regional ou de fins particularistas (Boga-
ards, Basedau, & Hartmann, 2010) e, em alguns casos, pelo reforço da regulação 
partidária como forma de condicionar a proliferação de novos partidos – por 
exemplo na Tanzânia, Quénia ou Uganda (Moroff, 2010). 
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Segundo Karvonen (2007), enquanto nas democracias consolidadas as leis 
dos partidos são um requisito primário para a regulação do financiamento parti-
dário, nas novas democracias elas servirão, numa fase inicial, para legitimar a 
componente democrática do regime. No caso africano, para além deste último 
aspeto, as leis dos partidos parecem também funcionar como um recurso ou 
mecanismo institucional que permite aos partidos políticos que estão no poder 
fomentar, mas também controlar, a formação e a sustentabilidade dos partidos 
políticos. Segundo Salih & Nordlund (2007, pp. 107-110) podemos identificar 
em África três modelos de legislação:

1. O modelo promotor, que encoraja e promove não apenas as atividades dos 
partidos, mas também a sua criação (e.g. Malawi). 

2. O modelo protetor ou protecionista, que protege os partidos de danos ou 
de perdas potenciais; em último caso resultaria em regimes de partido 
único, em que apenas um partido é legítimo e tem o monopólio do poder 
político; mas pode acontecer em contextos democráticos, quando por 
exemplo se criam normas que protegem os partidos das defeções ou que 
reforçam a disciplina partidária (e.g. Namíbia, Seychelles, Nigéria e Zim-
babué). 

3. O modelo prescritivo, que dá ordens, ou que prescreve leis que podem 
melhorar (“curar”) o funcionamento dos partidos, ainda que controlando 
as suas estruturas organizativas e atividades. 

Em Cabo Verde e São e Tomé e Príncipe, que modelos de legislação vigo-
ram? Mais permissivos, ou pelo contrário mais restritivos? 

Em ambos os países, a leis dos partidos foram elaboradas no período de li-
beralização política que antecedeu a transição para a democracia e no âmbito 
da qual foram aprovadas várias medidas que colocaram o ponto final na proi-
bição dos partidos e que ampliaram os direitos cívicos e as liberdades políticas. 
Em Cabo Verde, a lei que regulou a formação dos partidos é a Lei n.º 86/1II/90 
de 6 de outubro (promulgada em 5 de outubro de 1990) e em São Tomé e Prín-
cipe a Lei n.º 8/90 (promulgada em 20 de novembro de 1990). Tendo em conta 
a brevidade dos processos de liberalização, e que em ambos os países as pri-
meiras eleições legislativas se realizaram em janeiro de 1991, as forças políti-
cas existentes tiveram muito pouco tempo para cumprir os requisitos necessá-
rios à sua legalização e participação nas eleições. Ainda assim, importa 
salientar, como aliás vimos nos quadros 1 e 2, que as primeiras eleições foram 
diferentes nos dois países e que o crescimento do número de partidos ao longo 
do tempo também foi desigual. Enquanto em São Tomé e Príncipe para além do 
MLSTP, o PCD-GR, a CODO e a FDC concorreram nas primeiras eleições 
multipartidárias, em Cabo Verde apenas o MPD se legalizou a tempo de com-
petir. 
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Para avaliarmos que restrições se colocaram aos partidos do ponto de vista 
legal/formal analisamos as leis aprovadas no momento da transição à luz das 
seis dimensões propostas por Karvonen (2007): proibição de outros partidos 
políticos; proibição de ligações com outras organizações; proibição de contac-
tos com organizações internacionais; restrições de militância; registo dos parti-
dos, e extinção dos partidos. A análise de conteúdo efetuada encontra-se siste-
matizada no quadro 6 e permite salientar os seguintes aspetos: 

–  Ambas as legislações proíbem os partidos de natureza particularista e re-
forçam um âmbito de atuação nacional;

–  As ligações com outras organizações da sociedade civil são aceites no 
caso cabo-verdiano, mas os partidos não podem interferir na sua vida in-
terna. Em São Tomé e Príncipe, por seu turno, é frisada a independência 
dos partidos face a esses grupos e a impossibilidade de se estabelecerem 
laços orgânicos;

–  Os contactos com organizações estrangeiras que apresentem uma estrutu-
ra democrática são permitidos; em Cabo Verde a lei refere ainda que os 
partidos estão proibidos de seguir qualquer diretriz externa;

–  Apenas cidadãos singulares podem associar-se aos partidos; 
–  O registo dos partidos é comparativamente mais rígido no caso cabo-ver-

diano. Os requisitos que a lei impõe – por exemplo, projetos de estatutos 
e de programa e atestado de residência dos requerentes – implicavam que 
os partidos estivessem sedeados no país e dotados de um projeto político 
programático minimamente constituído. Contrariamente, a lei santomense 
apresenta uma formulação mais difusa e pelo menos do ponto de vista 
formal é menos exigente, criando desde logo mais incentivos à formação 
de novos partidos. Na nossa perspetiva esta regulação confere um caráter 
mais permissivo à legislação santomense. 

–  Por fim, no que diz respeito à extinção dos partidos, enquanto a legisla- 
ção santomense reserva esse procedimento à vida interna do partido, a 
cabo-verdiana lista um conjunto de infrações extrapartidárias que pode- 
rão conduzir à extinção do partido por decisão do Supremo Tribunal de 
Justiça. 

A análise feita à lei dos partidos revela que Cabo Verde apresenta sobretudo 
traços do modelo protetor, na medida em que os partidos têm de preencher mais 
requisitos para se legalizarem e que existe maior controlo sobre as atividades 
partidárias. No momento da transição, estas restrições visavam sobretudo ex-
cluir a UPICV e a UCID, que, a par do PAICV, eram as duas forças políticas 
mais antigas no sistema político cabo-verdiano, mas cuja atividade estava pouco 
implantada no território nacional. Nem UPICV nem UCID se legalizaram a 
tempo de poder participar nas eleições de 1991. Em São Tomé e Príncipe, em 
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contrapartida, encontra-se um modelo promotor; os partidos têm um enquadra-
mento legal que promove a sua constituição e que é menos restritivo do ponto 
de vista do controlo das suas atividades. Esta escolha institucional favoreceu  
a fragmentação do sistema partidário desde a transição, tendo este traço sido 
reforçado ao longo do tempo. 

Quadro 6 – Leis dos Partidos políticos

Tipos de 
restrição cabo Verde São Tomé e Príncipe

Proibição de 
outros 
partidos 
políticos

Art.º 2.1. Os partidos têm carácter e 
âmbito nacionais. 2. É proibida a 
constituição de partidos de carácter e 
âmbito regional ou local, e de partidos 
que fomentem o regionalismo ou o 
racismo, ou se proponham a empregar 
meios subversivos ou violentos na 
prossecução dos seus fins.

Art.º 3.1. Todos os partidos têm 
um carácter nacional. 2. São 
proibidos os partidos de carácter 
ou âmbito regional ou local.

Proibição de 
ligações com 
outras 
organizações

Art.º 25. Os partidos podem 
estabelecer formas de colaboração e 
intercâmbio com sindicatos, as 
organizações das mulheres e da 
juventude e quaisquer outras 
associações, sem interferir na sua vida 
interna.

Art.º 23.2. Os partidos são 
independentes das confissões 
religiosas, dos sindicatos e das 
organizações de atividades 
económicas, não podendo 
estabelecer quaisquer laços 
orgânicos com estas entidades.

Proibição de 
contactos com 
organizações 
internacionais

Art.º 26.1. (…) Os partidos políticos 
cabo-verdianos podem associar-se com 
partidos semelhantes e filiar-se em 
organizações internacionais de partido 
de estrutura e funcionamento 
democrático. 4. É proibida qualquer 
obediência dos partidos cabo-
verdianos a normas, ordens ou 
diretrizes exteriores.

Art.º 24.1. Os partidos políticos 
podem cooperar com partidos 
estrangeiros ou filiar-se em 
organizações internacionais de 
estrutura e funcionamento 
democráticos.

Restrições de 
militância

Art.º 12.1. Só podem ser membros dos 
partidos políticos os cidadãos cabo-
verdianos com mais de 18 anos de 
idade no pleno gozo dos seus direitos 
políticos 2. É interdita a filiação de 
pessoas coletivas em partidos 
políticos.

Art.º 13. Só podem ser 
associados ou militantes de 
partidos políticos os cidadão 
santomenses com mais de 18 
anos de idade, no pleno gozo de 
direitos políticos.

Þ
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Tipos de 
restrição cabo Verde São Tomé e Príncipe

Registo dos 
Partidos

Art.º 6.1. A constituição do partido 
político é livre, não dependendo de 
qualquer autorização. 3. A inscrição é 
feita a requerimento no mínimo de 500 
cidadãos, maiores de 18 anos (…) 
entre os requerentes figurarão pelo 
menos 10 residentes um em cada 9 dos 
14 concelhos do país. 4. O 
requerimento de inscrição é dirigido 
ao Presidente do Supremo tribunal de 
justiça e será acompanhado de c) 
projetos de estatutos e programas, d) 
projeto de denominação, sigla e 
símbolos do partido; e) atestado de 
residência dos requerentes (...); f) 
declaração dos requerentes de que 
aceitam os estatutos e o programa do 
partido.

Art.º 2.1. Não pode formar-se ou 
subsistir qualquer partido que 
não tenha pelo menos duzentos e 
cinquenta (250) associados ou 
militantes.
Art.º 9.1. A formação de um 
partido obtém por inscrição no 
registo próprio existente no 
Supremo Tribunal de Justiça.

Extinção dos 
partidos

Art.º 27.2. Terá sempre lugar a 
extinção do partido político por 
decisão jurisdicional do Supremo 
Tribunal de Justiça quando: a) o 
partido não participar 7 anos em 
qualquer eleição legislativa autárquica 
com um programa eleitoral e 
candidatos próprios; b) o número se 
tornar inferior a 400; c) o partido 
receber reiteradamente direta ou 
indiretamente subsídios de pessoas 
singulares ou coletivas não nacionais 
salvo disposto no n.º 3 do Art.º 21.d) 
fomentar o racismo ou o regionalismo 
(...).

Art.º 11.1. Os estatutos de cada 
partido dispõem sobre uma 
eventual fusão do partido com 
outros sobre a sua eventual cisão 
ou sobre a sua eventual 
dissolução.

Fontes: Elaborado a partir da Leis dos Partidos: Lei n.º 86/1II/90 de 6 de outubro (Cabo Verde) e da Lei  
n.º 8/90 (São Tomé e Príncipe).

7. Reflexões finais 

Neste estudo analisamos a evolução dos sistemas partidários cabo-verdiano 
e santomense e procuramos avançar algumas explicações para o facto de no 
primeiro caso se ter desenvolvido um sistema bipartidário estável e no segundo 
um sistema multipartidário relativamente instável. A nossa pesquisa centrou-se 
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nas escolhas institucionais feitas pelos atores políticos chave no momento da 
transição, por considerarmos que estas escolhas influenciam os percursos diver-
gentes observados em ambos os países. 

Com efeito, a análise quer do sistema eleitoral, quer da lei dos partidos polí-
ticos, sugeriu fatores explicativos importantes, entre os quais a dimensão dos 
círculos eleitorais e as restrições para o registo e funcionamento dos partidos. 
Por um lado, verificámos que em Cabo Verde a baixa dimensão dos círculos 
eleitorais tem favorecido sobretudo os maiores partidos e fortalecido a dimen-
são bipolar do sistema político, que aliás é fundacional do regime democrático. 
Por outro lado, em São Tomé e Príncipe, os círculos eleitorais de dimensão  
média são mais comuns e tendem a favorecer a representação de mais partidos, 
principalmente de partidos mais pequenos. Estes efeitos mecânicos do sistema 
eleitoral foram confirmados pela análise comparada e longitudinal dos níveis de 
fragmentação e desproporcionalidade do sistema partidário. 

No que diz respeito às leis dos partidos encontramos mais uma vez mecanis-
mos semelhantes. Por outras palavras, enquanto em Cabo Verde a lei tende a 
proteger os interesses dos partidos do governo (modelo protetor), em São Tomé 
e Príncipe a lei é propícia ao surgimento e atuação de novos partidos políticos 
(modelo promotor). A análise conjunta efetuada demonstra de forma clara, no 
nosso entender, que as escolhas institucionais feitas pelos atores políticos chave 
no momento da transição afetaram a longo prazo a estruturação dos sistemas 
partidários. Na medida em que os atores políticos procuram minimizar os riscos 
e os custos da transição, as suas escolhas têm impactos importantes no tipo de 
competição que irá surgir no futuro. Esta linha de argumentação está ancorada 
no novo institucionalismo histórico (Mahoney & Thelen, 2010; Thelen, 1999)  
e parte do pressuposto de que as decisões tomadas em conjunturas críticas espe-
cíficas criam trajetórias de dependência no desenvolvimento dos sistemas polí-
ticos. 

Sendo certo que neste estudo apenas nos propusemos analisar as escolhas 
institucionais feitas no momento da transição e os seus efeitos em termos longi-
tudinais, importa ainda salientar outras dimensões que mereceriam uma análise 
mais aprofundada. 

Em primeiro lugar a questão da natureza dos partidos. Em Cabo Verde, os 
dois principais partidos aproximam-se do tipo ideal catch all e, atualmente, são 
pouco evidentes as diferenças programáticas entre si (Sanches, 2008, p. 55). 
Enquanto o PAICV se transformou de um partido de massas de natureza nacio-
nalista num partido mais pragmático, o MPD assumiu uma postura de “descom-
prometimento ideológico” desde a sua fundação. Esta característica dos partidos 
favorece a competição ao centro do espectro político (ou seja centrípeta). Adi-
cionalmente, a bipolarização política tem estruturado de tal modo a competição 
partidária, que os episódios de defeções e de cisões dentro dos principais parti-
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dos são menos frequentes, pelo menos quando comparados com outros Estados 
africanos (Sanches, 2014). Em São Tomé e Príncipe a competição é centrífuga 
por via do surgimento de partidos de natureza personalística. A circulação e 
mudança de elites entre velhos e novos partidos pode explicar parte dos níveis 
de fragmentação evidenciados. Seibert (1995, p. 249) destaca este aspeto ao  
argumentar que na «sociedade santomense, a política é inevitavelmente muito 
personalizada» e formatada por conflitos políticos pessoais. Não queremos com 
isto dizer que não existam dimensões de personalismo na política cabo-verdia-
na. Pelo contrário, também aqui surgem partidos de natureza personalística, no 
entanto, de acordo com os estudos que conhecemos, este é um traço que define 
melhor o caso santomense do que o cabo-verdiano. 

Em segundo lugar, tipo de sistema de governo vigente em cada um dos paí-
ses. Embora Cabo Verde e São Tomé e Príncipe sejam sistemas semipresiden-
ciais, o presidente santomense tem mais poderes nomeadamente no que diz res-
peito à dissolução da assembleia (ver Lobo e Neto, 2009). Esta diferença 
institucional faz com que as eleições presidenciais sejam fundamentais para ga-
rantir a estabilidade dos governos de coligação, e contrariamente ao caso cabo-
verdiano confere às eleições presidenciais santomenses uma importância de 
“primeira ordem”. Recorde-se que em São Tomé e Príncipe têm-se sucedido 
episódios de queda do governo por iniciativa do primeiro-ministro (Governo de 
MLSTP/PSD e ADI, chefiado por Damião Vaz de Almeida e Governo de 
MDFM-PL e PCD chefiado por Tomé Vera Cruz), pela apresentação de moções 
de censura, (os dois Governos de ADI chefiado por Patrice Trovoada 2006 e 
2012) e finalmente pela intervenção do presidente da República, (o primeiro 
Governo do PCD-GR, liderado por Daniel Daio e o Governo do PCD chefiado 
por Norberto Costa Alegre) (Cruz, 2014). 

Dito isto, é possível argumentar ainda que parte desta instabilidade é endé-
mica, na medida em que vários estudos salientam o facto de os sistemas biparti-
dários (como o cabo-verdiano) serem mais estáveis, de favorecerem a governa-
bilidade do país e a implementação de políticas públicas, enquanto os formatos 
multipartidários (caso de São Tomé e Príncipe) apresentam-se mais instáveis, 
uma vez que são politicamente mais fragmentados e dão origem a governos 
tendencialmente minoritários, que implicam a formação de coligações (Freire & 
Lopes, 2002; Lijphart, 2004).
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Tópicos sobre o Tribunal africano dos Direitos humanos e dos Povos 
Pedro rosa có*

Sumário: 1. Introdução e delimitação 2. Composição do Tribunal 3. Estruturas de apoio 
4. Competência do Tribunal – generalidades 5. Competência administrativa e promocio-
nal 6. Competência contenciosa 6.1. Acesso ao Tribunal 6.2. Tramitação 6.3. Admissi-
bilidade 6.4. As decisões do Tribunal 6.5. Medidas provisórias 6.6. Solução amigável 
6.7. Força obrigatória das decisões do Tribunal 6.8. A execução das decisões do Tribunal 
7. Competência consultiva 8. Relação entre o Tribunal e Comissão de Banjul 9. Perspec-
tivas 10. Desafios do Tribunal 11. Conclusões finais.

Resumo: O Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos surge como comple-
mento ao mecanismo inicial previsto na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos, fruto de uma evolução económica, social e, sobretudo, política do continente 
africano. As presentes notas dão um traço geral da sua organização e funcionamento, 
bem como as perpectivas e os desafios que se lhes colocam, como instância jurisdicional 
continental.

1. introdução e delimitação

Pelo protocolo assinado a 9 de Junho de 1998, em Ouagadougou, Burkina 
Faso, foi criado o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, que se 
instalou em Arusha, Tanzânia, nos termos do Acordo de instalação assinado 
entre o Estado hóspede e a União Africana.

O Protocolo entrou em vigor a 25 de Janeiro de 2004, 30 dias depois da dé-
cima quinta vinculação definitiva1, tendo o Tribunal entrado em funcionamento 
em Novembro de 2006 e tomou a sua primeira decisão em 20092.

O Tribunal surge na arquitectura africana de promoção e protecção dos 
direitos humanos em complemento da actividade da Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos (Comissão de Banjul)3, sendo que esta últi-
ma assume a actividade principal de promoção e ainda de protecção dos direi-

* Licenciado, Pós-graduado e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 
ex-docente da Faculdade de Direito de Bissau desde 2004 até 2015. Antigo Director de Gabinete do  
Primeiro Ministro (2012-2014) e Conselheiro jurídico do Presidente da Assembleia Nacional Popular 
(2014-2015). Integra atualmente o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos onde exerce as 
funções de Jurista Lusófono.

1 N.º 3 do art.º 15.º do Protocolo.
2 Sentença relativa ao caso Michelot Yogogombaye contre la République du Sénégal (Requête n.º 001/2008).
3 Último preambulo e art.º 1.º.



tos humanos em sede da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(Carta).

Pensado e abandonado desde os primórdios do processo de elaboração da 
Carta4, o Tribunal só veio a entrar em efectividade de funções 45 anos depois do 
lançamento da ideia, 25 anos depois da aprovação da Carta5 e 19 anos depois da 
entrada em funcionamento da Comissão6. Contudo, não é assim tão tarde o seu 
surgimento, tendo em conta a filosofia subjacente ao sistema africano dos direi-
tos humanos e dos povos previsto na Carta. Os pais fundadores do sistema afri-
cano partiram de princípio que no conceito africano de direito e da justiça da 
sociedade tradicional africana, a litigância judicial era estranha à ideia do direi-
to e da resolução de litígios. Segundo os mesmos, o africano, vivendo numa 
comunidade ancestral, que inclui vivos e mortos, não litiga mas sim resolve 
problemas pela aplicação de regras jurídicas não rígidas. Os métodos de media-
ção, conciliação e de arbitragem são privilegiados em detrimento do confronto 
próprio do sistema dito ocidental7. 

Nesta concepção africana de Direito e da Justiça, só uma estrutura não judi-
cial vocacionada mais para a promoção e menos pela protecção seria adequada 
para a resolução de problemas relacionados com a violação dos direitos huma-
nos no continente. Por isso se quedou no início pela criação de uma Comissão, 
com poderes originariamente controlados pela Conferência dos Chefes de Esta-
dos e de Governo, nos termos do art.º 58.º da Carta.

Entretanto, nos primeiros anos do funcionamento da Comissão, os métodos 
utilizados e os poderes a que os Comissários se atribuíram pela leitura que fize-
ram dos artigos 60.º e 61.º da Carta, desmentem a filosofia subjacente a esta. 
Ficou evidente que a sociedade africana não era assim tão tradicional, porque  
é complexa e diversificada em si8 e que a diferença da concepção de direito e 
da justiça entre o sistema eurocêntrico e o africano era mais de grau do que de 
natureza.

4 A Declaração de Lagos de 1961, saída da Conferência de juristas africanos já previa a criação de um Tri-
bunal Africano dos Direitos Humanos.

5 Aprovada formalmente em Nairobi, a 25 de Maio de 1981, tendo as difíceis negociações sido concluídas 
no mesmo ano em Banjul, por isso a denominação da Carta de Banjul. 

6 2 de Novembro de 1987.
7 Sobre o assunto, Keba Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, 2ª edição, Pedone, Paris, 2002, pág. 186, 

expressa-se nestes termos (tradução nossa): “Em África, o direito não é concebido como uma espécie de 
espada posta nas mãos do indivíduo para lhe permitir a defesa contra o grupo. O direito é antes conside-
rado como um conjunto de regras protectoras da comunidade de que o indivíduo é parte.”

8 A litigância não era de todo desconhecida na sociedade tradicional africana. São conhecidas as tradições 
de justiça de certas tribos como os Ahamaras da Etiópia que desenvolveram técnicas e regras sobre as 
testemunhas; os Akambas do actual Gana, que resolviam litígios com recursos aos métodos contenciosos 
quando a reconciliação não é possível. Vide Tessa Barsac, La Cour Africaine de justiçe et des droits de 
l’homme, Pedone, Paris, 2012, págs. 22 a 28.
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Com efeito, as reescrituras que a Comissão foi fazendo da Carta9 atingiram o 
seu limite e não era possível continuar a inovar. Era mesmo necessário assumir 
a necessidade da criação de um Tribunal, pelo que a invocação da tradição para 
manter a Comissão já não se justificava. Ademais, a evolução política, económi-
ca e social no continente veio dar um outro sentido à referência aos Direitos 
Humanos na Carta da Organização da Unidade Africana, desenvolvida pelo 
Acto constitutivo da União Africana, impulsionando o processo de reforço da 
protecção internacional dos direitos humanos no continente, no âmbito da 
União.

Os fantasmas iniciais do pós-independência que justificaram a sacralização 
do princípio da não ingerência nos assuntos internos dos Estados, preocupa-
dos mais em consolidar as suas independências não só em relação aos ex-co-
lonizadores mas igualmente em relação aos seus pares africanos, deram lugar 
a uma presença internacional dos Estados africanos em instâncias judiciais 
internacionais como o Tribunal Internacional de Justiça, sem contar com  
as experiências de tribunais sub-regionais, criados no quadro do processo de 
integração10.

Para além da proliferação de entidades judiciais internacionais no âmbito de 
zonas integradas, o continente conheceu ainda dois tribunais penais internacio-
nais ad hoc – Serra Leoa e Ruanda. 

Nesse quadro, o surgimento de uma instância judicial internacional em ma-
téria de direitos humanos alinha-se numa evolução do continente e do sistema 
da Carta Africana dos Direitos-Humanos e dos Povos (Carta) que a Comissão 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Comissão) tão bem protagonizou.

Com efeito, pretende-se, pois, com estas linhas fazer um apanhado geral so-
bre esta instância judicial continental a que tivemos a sorte e privilégio de nos 
associar. A nossa motivação não é fazer uma dissertação doutrinária e académi-
ca sobre o Tribunal, daí a escassez de citações e de referências bibliográficas, 
mas uma abordagem muito virada para a componente prática do seu funciona-
mento.

Assim, depois da descrição sumária da organização e funcionamento do Tri-
bunal, a nossa atenção será centrada nos aspectos relativos à sua jurisdição, à 
tramitação dos processos, às decisões e respectiva execução, bem como às pers-
pectivas e os desafios que se lhe colocam.

9 Sobre a reescritura das disposições da Carta pela Comissão, vide Frédéric Sudre, Le Droit International et 
Européan des Droits de l’Homme, 7ª Edição, PUF, Paris, 2005, págs 490 e seguintes.

10 Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (Tribunal da CEDEAO), Tribunal da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (Tribunal da SADC) e o Tribunal da Comunidade da 
África do Leste (Tribunal da CAL). Sobre essas instâncias judiciais, vide Féderation Internationale des 
Droits de l’Homme, Guide pratique, La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ver la Cour 
africaine de justice et des droits de l’homme, Paris, 2010, págs. 30 a 39.
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2. composição do Tribunal

O Tribunal é composto por 11 juízes, eleitos pela Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo da UA de entre os juristas que gozam de alta autoridade 
moral, com competência e experiência jurídica, judiciária ou académica reco-
nhecida no domínio dos direitos do homem e dos povos11, para um mandato de 
seis anos, renovável uma vez12.

Por se tratar de um tribunal internacional, a sua composição deve reflectir 
uma repartição geográfica equilibrada, bem como os grandes sistemas jurídicos. 
Do ponto de vista de equilíbrio dos sistemas jurídicos, esse desiderato é facil-
mente logrável com a eleição de juízes provenientes de países que falam as 
quatro grandes línguas oficiais13 da UA, como o inglês, o francês, o Português e 
o Árabe. As maiores dificuldades serão encontrar o equilíbrio geográfico das 
cinco grandes regiões africanas: Central, Oriental, Norte, Austral e Ocidental.

O mandato dos juízes é de seis anos, renovável uma vez14. Na eleição dos 
primeiros juízes, o mandato de quatro juízes terminou ao fim de dois anos e os 
outros quatro ao fim de quatro anos15. A escolha dos juízes cujo mandato termi-
nou antecipadamente foi feita por sorteio pelo Presidente da Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos da UA16. Os juízes que os substituíram só 
concluíram o resto do tempo que restou17. 

O Tribunal é dirigido por um Presidente e vice-Presidente, eleitos de entre os 
seus pares para um mandato de dois anos renováveis uma vez18. De entre os 
membros do Tribunal, o Presidente é o único que exerce funções a tempo intei-
ro19. No entanto, todos os juízes estão proibidos de exercer funções susceptíveis 
de pôr em causa a independência e a imparcialidade inerentes à natureza das 
suas funções20 e gozam de imunidades reconhecidas pelo direito internacional 
ao pessoal diplomático21. 

11 Entenda-se conhecimento do sistema africano dos direitos humanos. Contudo, parece-nos supérflua a re-
ferência aqui aos direitos dos povos, porque não se compreende que o candidato a juiz do Tribunal tenha 
que ter especificamente uma experiência ou competência no domínio do direito dos povos, bastava que o 
tivesse no domínio dos direitos humanos, o que incluiria o sistema africano.

12 Artigos 7, 11.º, 13.º e 15.º do Protocolo do Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. 
13 As línguas oficiais da UA são: inglês, árabe, francês, português e espanhol e swahili.
14 N.º 1 do art.º 15.º do Protocolo.
15 N.º 1 do art.º 15.º do Protocolo. A prática de cessação precoce de mandatos de alguns membros no primei-

ro ano da instalação dos órgãos colegiais visa evitar que o mandatos dos membros terminem ao mesmo 
tempo, conduzindo a uma eventual substituição total dos membros, o que naturalmente poria em causa a 
transmissão de experiências dos antigos membros para os novos bem como o seu funcionamento regular.

16 N.º 2 do art.º 15.º do Protocolo
17 N.º 3 do art.º 15.º do Protocolo.
18 N.º 1 do art.º 21.º do Protocolo.
19 N.º 2 do art.º 21.º do Protocolo.
20 Art.º 18.º do Protocolo.
21 N.º 3 do art.º 17.º do Protocolo.
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3. Estruturas de apoio

O Tribunal é assistido por um Cartório, dirigido pelo Escrivão Chefe e pelo 
Escrivão Adjunto que, sob supervisão do Presidente, administram ordinaria-
mente as diferentes divisões do Tribunal22. Destaca-se em particular a Divisão 
jurídica, que assessora os juízes no exercício das suas funções.

 

4. competência do Tribunal – generalidades

O Tribunal tem duas competências: a contenciosa e a consultiva, tendo, além 
destas, autonomia administrativa e promocional. Estas últimas características 
normalmente não referidas nos manuais e que não figuram no Protocolo, são de 
grande relevo e delas dependem o bom funcionamento e visibilidade do Tribunal. 

5. competência administrativa e promocional

No âmbito administrativo e promocional, o Tribunal procede, por si ou atra-
vés do Presidente ou Escrivão23: 

• à gestão administrativa, financeira e dos recursos humanos, a saber:
 – organização e funcionamento do Cartório;
 – aprovação da proposta do orçamento e do relatório de actividades e da 

execução financeira;
 – contratação, avaliação e promoção do pessoal;
 – seguimento e avaliação da implementação do Acordo de sede.
• à condução de acções de sensibilização e de divulgação do Tribunal e das 

suas actividades;
• à promoção da cooperação com outras estruturas da UA, em particular 

como a Comissão e o Comité dos Direitos da Mulher e criança, bem como 
assegurar a cooperação com as outras instâncias internacionais no domínio 
da promoção e protecção dos direitos humanos.

6. competência contenciosa

Na competência contenciosa, o Tribunal resolve os litígios que lhe forem 
submetidos pelas partes24. É em sede do contencioso que o Tribunal especifica-

22 Art.º 24.º do Protocolo.
23 Ver dos artigos 9.º a 28.º, em particular os artigos 11.º, 12.º, 20.º, 21.º, 22.º, 24.º do Regulamento Interno.
24 Art.º 3.º do Protocolo.
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mente assegura a complementariedade em relação à Comissão, na medida em 
que as suas decisões emprestam às da Comissão a obrigatoriedade que lhes falta.

Com efeito, a questão preliminar que um tribunal procura fixar, ex officio, é 
a sua competência para se pronunciar sobre o que lhe é solicitado pelas partes. 
E se a sua própria competência é contestada por uma das partes, o Tribunal é 
autosuficiente para decidir (competência da competência)25.

Esta autosuficiência do Tribunal inclui o poder de decidir inclusivé sobre a 
legalidade do acto da sua criação. Ou seja, se a competência do Tribunal for 
posta em causa com o fundamento na invalidade do acto da sua criação, o Tri-
bunal terá competência para decidir, podendo chegar ao ponto de decidir pela 
ilegalidade do mesmo26.

A autosuficiência deve incluir ainda o poder de decidir sobre a ilegalidade 
das disposições do Protocolo e do Regulamento face às outras que lhe sejam por 
natureza superior, nomeadamente as normas cogentes.27 

6.1. Acesso ao Tribunal

Têm legitimidade para aceder ao Tribunal28:
a) a Comissão;
b) o Estado parte que havia recorrido à Comissão;
c) o Estado parte contra o qual uma acção foi intentada;
d) o Estado parte cujo cidadão é vítima de violação dos direitos humanos;
e) as organizações intergovernamentais africanas.

Podem ainda aceder ao Tribunal29, os indivíduos e as Organizações não-go-
vernamentais reconhecidas pela União Africana30, desde que o Estado parte tenha 

25 N.º 2 do art.º 3.º do Protocolo.
26 É uma das diferenças entre um Tribunal e uma Comissão ou Grupo de trabalho, que, por natureza, não têm 

poderes para decidir sobre a legalidade do acto da sua criação.
27 Sobre esta questão, no caso Femi Falana c. Union Africaine (Requête n.º 001/2011), foi posto em causa o 

n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo, por incompatível, segundo o autor, com os artigos 1.º, 2.º, 7.º, 13.º, 26.º e 
66 da Carta. Entretanto, o Tribunal além de considerar que tinha poderes para declarar a nulidade de dis-
posições do Protocolo, considerou-se incompetente nos termos da disposição posta em causa. A Sentença 
teve três votos de vencido (Sophia A. B. Akuffo, Bernard M. Ngoepe e Elsie N. Thompson) e uma decla-
ração de voto (Ftasah Ougergouz). Os dissidentes alegam que o Tribunal tem competência, nos termos da 
art.º 3.º do Protocolo, para conhecer da questão levantada, que consideram incompatível com a Carta mas, 
entretanto, os mesmos consideram que o Tribunal não tem competência para declarar a nulidade das dis-
posições do Protocolo. 

28 N.º 1 do art.º 5.º do Protocolo.
29 N.º 3 do artigo 5.º do Protocolo.
30 O termo organização não governamentais reconhecidas pela UA é entendido pelo Tribunal como incluido 

igualmente as organizações não governamentais reconhecidas pela Comissão, o que de, certa maneira, 
constitui uma leitura lata da disposição em causa, na medida em que o Tribunal toma a UA como sendo 
não sós as suas instâncias políticas mas também quaisquer dos seus orgãos que tenham competência para 
atribuir o estatuto de observador a ONG’s. Trata-se de uma leitura não muito consensual, visto que a UA 
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submetido a declaração de aceitação da competência do Tribunal para receber 
casos provenientes dos mesmos, nos termos do n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo.

Por fim, se um Estado parte tiver interesse num processo de que não é parte 
principal, pode intervir no mesmo dirigindo um Requerimento ao Tribunal nesse 
sentido31.

Os requerimentos, em modelo próprio, são entregues no Cartório do Tribunal 
por depósito directo ou por via de correio normal ou electrónico. Neste último 
caso, a versão papel terá que ser entregue por uma das duas primeira vias.

6.2. Tramitação

Os processos contenciosos seguem-se uma tramitação essencialmente escri-
ta, marcada pela contestação ao requerimento inicial32, possivelmente seguido 
de uma evolução contraditória, implicando uma réplica e uma tréplica33, incluin-
do resposta à tréplica, se, neste último caso, o tribunal achar necessário para 
garantir a igualdade entre as partes.

Refira-se que o Tribunal tem um forte controlo sobre os prazos, podendo 
prorrogá-los, seja a pedido de uma das partes, sujeito a contraditório, seja por 
iniciativa própria34. 

Em matéria de prazos, a prática revela claramente a falta de adaptação das 
estruturas estatais do continente para uma litigância internacional quase perma-
nente, o que consequentemente conduz a que o Cartório do Tribunal recorra 
sistematicamente a alertas sobre os prazos e a possibilidade de submeterem o 
pedido de prorrogação, se for o caso.

Sendo embora um processo das partes, admite-se a possibilidade de interven-
ção de terceiros que tenham interesse num caso35, uma possibilidade que tem 
sido letra morta. E seria de admirar que Estados fossem lentos a reagir nos pro-
cessos de que são requeridos e o façam mais em processos em que não o sejam. 
Entretanto, os amicus curiae36 têm contribuído para minimizar ou suprir a falta 

tem regras próprias de reconhecimento de ONG’s, para as quais apontaria a disposição em causa, em de-
trimento de regras de aceitação de ONG’s como observadores em sede de certos orgão da União. Mas é de 
estranhar a tendência das instâncias de protecção da UA no sentido de maior generosidade possível no seu 
acesso. 

31 N.º 2 do art.º 5.º do Protocolo.
32 No prazo de 60 dias (art.º 37.º do Regulamento Interno).
33 Art.º 36.º do Regulamento Interno.
34 Art.º 37.º, in fine, Regulamento Interno.
35 Para o efeito, dirige um requerimento ao Tribunal, nos termos do n.º 2 do art.º 5.º do Protocolo, cujos re-

quisitos estão definidos no art.º 53.º do Regulamento Interno.
36 Segundo a definição da Wilkipedia Online, consultado no dia 12.02.2016, que reproduzimos com algumas 

adaptações em sublinhado, Amicus curiae amigo da Corte ou amigo do tribunal (amici curiae, no plural) é 
uma expressão latina utilizada para designar uma instituição, pessoas ou grupo de pessoas que, por inicia-
tiva própria ou mediante solicitação, e serem partes, fornecem subsídios às decisões dos tribunais, ofere-
cendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto.
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de contraditório em alguns processos, sobretudo os consultivos, introduzidos na 
sua maioria pelas ONG’s.

Em termos de condução da instrução, o Tribunal goza de amplos poderes e 
procura obter o máximo de informações que julgar necessárias para a tomada da 
decisão37. Isso inclui o poder de solicitar um conjunto de informações, visitas e 
inspecções aos locais, audição de testemunhas, solicitação de perícias38.

Se as informações documentais não forem suficientes, o Tribunal, a pedido 
das partes, ou por sua iniciativa, pode realizar audições públicas abertas39 ou 
fechadas se, neste último caso, razões de moralidade, segurança e ordem pública 
o justificarem40.

A tramitação contenciosa termina com o encerramento da fase de alegações 
escritas ou conclusão da audiência, se for o caso, após o que o Tribunal delibera, 
devendo ser proferida a decisão dentro de 90 dias após a conclusão das delibe-
rações41. 

6.3. Admissibilidade

Antes de apreciar no mérito da causa, o Tribunal analisa primeiramente os 
pressupostos da admissibilidade do caso42, assegurando-se desde logo, ex offi-
cio, da sua jurisdição sobre o caso43, sob pena de nem sequer pronunciar sobre a 
questão da admissibilidade44. Para o efeito de fixação da sua jurisdição, o Tribu-
nal verifica se a violação alegada:

37 Art.º 26.º do Protocolo.
38 As limitações financeiras que se conhece no continente e nas instituições judiciais e para-judiciais, são um 

entrave à recolha de informações e provas in loco.
39 N.º 1 do art.º 43.º do Regulamento Interno.
40 N.º 2 do art.º 43.º do Regulamento Interno.
41 N.º 2 do art.º 59.º do Regulamento Interno. Na sentença sobre o pedido de aclaração e de revisão, relativa 

ao caso Urban Mkandawire c. Malawi (Requerimento n.º 003/2011), proferida a 28 de Março de 2014, o 
Tribunal reafirma o prazo e a forma do seu cálculo ao estatuir no seu Ponto 8 que a contagem se faz depois 
das deliberações e não depois do fim das audiências. 

42 N.º 2 do art.º 6.º do Protocolo e 39.º do Regulamento Interno.
43 Nem sempre o Tribunal seguiu esta lógica. No caso Tangayika Law Society & The Legal and Human 

Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, o Tribunal analisou primeiro a 
admissibilidade e só depois a competência. A opção mereceu inclusive a discordãncia de dois juízes através 
de uma opinião dissidente. No mesmo sentido, Alain Didier Olinga, “La première décision au fond de la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples”, La Revue des droits de l’homme [Em linha], 6, 2014, 
pontos 10 a 12, disponível em http://revdh.revues.org/953,. Refira-se, contudo, que se a análise for simultâ-
nea, se o Tribunal admite um caso e depois dá conta da sua falta de competência, naturalmente que dará sem 
efeito a primeira decisão. O problema só poderá colocar-se se houver uma separação temporal em que as 
partes já tivessem sido informadas da admissibilidade do caso. Nos seus comentários à Sentença em causa, 

44 Por exemplo, no caso Sentença sobre o caso Michelot Yogomobaye contra a República do Senegal (Reque-
rimento n.º 001/2008), o Tribunal, no Ponto 40, decidiu não analisar a questão da admissibilidade depois de 
constatar que não tem jurisdição sobre o caso por o Senegal não ter submetido a declaração da aceitação da 
competência do Tribunal para receber Requerimentos provenientes de indivíduos ou ONG’s nos termos do 
n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo. No seu Ponto 38, o Tribunal considerou ainda que, embora o Senegal tenha 
apresentado a questão como excepção de inadmissibilidade, trata-se de uma excepção de competência.
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–  é relativa a uma disposição dos direitos humanos (competência ratione 
materiae)45;

–  é relativa a um Estado parte no Protocolo e no instrumento jurídico cuja 
violação é alegada (competência ratione personae) – não aplicável em pro-
cessos consultivos;

–  ocorreu depois da entrada em vigor do Protocolo em relação ao Estado 
contra o qual a violação foi invocada (ratione tempore) – não aplicável em 
processos consultivos;

–  ocorreu depois do depósito da declaração de aceitação da competência do 
Tribunal para conhecer de acções interpostas por indivíduos ou ONG’s46, 
se for o caso (competência ratione personae) – não aplicável aos processos 
consultivos.

No que toca à admissibilidade, o Protocolo do Tribunal adopta os critérios 
previstos para o efeito no art.º 56.º da Carta, para os quais remete o art.º 6.º do 
Protocolo. A prática do Tribunal tem sido de seguir, no essencial, as abundantes 
decisões da Comissão em matéria de admissibilidade47, embora haja registo de 
situações pontuais em que se debruçou sobre excepções processuais suscitadas 
pelas partes 48 ou oficiosamente49.

Eis os critérios de admissibilidade previstos no art.º 56.º da Carta e reprodu-
zidos com adaptações50 no art.º 40.º do Protocolo, nos termos que se seguem:

1. Identidade do autor, mesmo quando tenha pedido anonimato ao Tribunal51;
2. Compatibilidade com o Acto constitutivo da União Africana e com a  

Carta52;

45 Não raras vezes os instrumentos internacionais dos direitos humanos não se autoproclamam como tais. É 
o caso da Convenção da UA sobre a Democracia e Eleições, cuja natureza não está definida como sendo 
de direitos humanos ou não.

46 N.º 6 do art.º 34.º do Protocolo. Admite-se a hipótese de a Declaração de aceitação ocorrer mesmo depois 
da violação, desde que retroactiva, porquanto o n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo diz que a submissão da 
declaração pode ser feita a qualquer altura, entenda-se, incluindo na pendência de um caso antes da sua 
submissão. Nesse sentido, vide Fatsah Ouguergouz, no Ponto 28 e 29 da sua declaração de voto no caso 
Michelot Yogomobaye contra a República do Senegal.

47 Sobre a prática da Comissão sobre a aplicação das condições de admissibilidade, vide os comentários de 
Fatsah Ouguergouz ao art.º 56.º da Carta, in La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le 
Protocole y relatatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Maurice 
Kamto (coord.), Bruylant, 2011, págs. 1024 a 1050. 

48 Por exemplo, Sentença de 14 de Junho de 2013, do caso Tangayika Law Society & The Legal and Human 
Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie.

49 É o caso do Urban Mkandawire c. Malawi, no qual o Tribunal indeferiu o requerimento com o fundamen-
to no não esgotamento de vias internas de recurso, apesar de o recorrido não ter suscitado esta questão.

50 No art.º 40.º do Regulamento Interno, onde se lê Comissão, diz-se Tribunal.
51 A identidade do autor, por mais que seja sensível por motivos de protecção das vítimas, não pode ser des-

conhecida do Tribunal, a quem caberá depois tomar medidas adequadas para proteger o autor caso este 
peça o anonimato.

52 Não se compreenderia que admitisse requerimentos incompatíveis com o Acto constitutivo da UA e com 
a Carta.
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3. Não utilização de termos ultrajantes ou insultuosos53;
4. Não se limitar a colectar exclusivamente elementos difundidos por meios 

de comunicação de massa54;
5. Esgotamento de vias internas de recurso, se existirem, salvo se for mani-

festo para o Tribunal que os processos das vias internas de recursos se 
prolonguem de forma anormal55;

6. Introdução de Requerimentos dentro de um prazo razoável56;
7. Não se tratar de casos que tenham sido resolvidos de acordo com os prin-

cípios da Carta da ONU, do Acto constitutivo da UA, das disposições da 
Carta e de outros instrumentos jurídicos da UA.

Os Requerimentos manifestamente irregulares podem ser rejeitados pelo Tri-
bunal por uma decisão fundamenta e comunicada às partes, podendo inclusive 
não ouvir as partes antes de decidir57.

Como se verá mais a frente, a decisão sobre a admissibilidade de um Reque-
rimento ou de Pedido de Parecer pode ser tomada até ao conhecimento do méri-
to da causa, podendo inclusive ser tomada previamente na própria sentença que 
decide sobre o mérito.

6.4. As decisões do Tribunal

Fora as decisões em matéria de administrativa e dos recursos humanos, o 
Tribunal toma uma variedade de decisões ao longo de todo o processo, que a 
seguir se sintetiza:

53 A civilidade e urbanidade no trato é uma das características dos tribunais e a sensibilidade dos Chefes de 
Estados Africanos, próprio do chefe da sociedade tradicional, mal acomodaria a abertura para a não limi-
tação das partes na utilização de linguagens não necessárias à protecção dos direitos supostamente postos 
em causa. Ademais, a missão do Tribunal é a protecção de direitos, pelo que não deve ser utilizado para 
outras violações que a utilização de termos ultrajantes ou insultuosos pode implicar.

54 Os Requerimentos têm que demonstrar alguma seriedade de factos em que se baseiam para alegar a viola-
ção dos direitos perante o Tribunal, por isso, não se devem limitar a colectar o que vem nos jornais e/ou 
outros meios de comunicação de massa.

55 Condição que visa relegar para as instâncias internas a missão principal de protecção dos direitos humanos 
e evitar o entupimento de instâncias internacionais com processos. Encontramos esta condição quer no 
sistema europeu como no sistema interamericano. Entrento, no Tribunal da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO) que passou a ter competência em matéria dos direitos humanos a 
partir de 2005, o acesso pode ser directo. 

56 A não fixação na Carta de um prazo temporal quantitativo para a introdução de acções é uma característica 
do sistema africano, o que confere poderes ao Tribunal para, em função da circunstância de cada caso, 
aferir a razoabilidade do prazo decorrido entre o esgotamento de vias internas de recurso ou a impossibili-
dade da sua utilização e a entrada da acção. 

57 Art.º 38.º do Regulamento Interno. Nesta sede, a tendência do Tribunal tem sido de não rejeitar o Reque-
rimento, mas autorizar a sua inscrição sem notificação do Estado recorrido, enquanto espera pela correc-
ção das irregularidade pelo Requerente, sob pena de rejeição liminar. Para o efeito de correcção das irre-
gularidades, o Tribunal solicita, se o julgar necessário, a assistência jurídica ao Requerente por parte de 
ONG’s do sector. 
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–  Autorização do registo de Requerimentos ou de Pedidos de Parecer e do 
prosseguimento da tramitação, com ou sem correcções dos requerimentos 
iniciais, bem como a sua retirada se já tiverem sido registados;

–  Recusa liminar do Requerimento ou do Pedido de Parecer por falta de  
observância dos requisitos mínimos previstos no Protocolo e no Regula-
mento58; 

–  Admissibilidade ou não de um Requerimento ou Pedido de Parecer, em 
função da observância ou não de requisitos previsto no art.ºº 56.º da Car-
ta59;

–  Determinação de medidas provisórias, por iniciativa própria, ou a pedido 
de uma das partes60;

–  Decisão sobre o mérito da causa61;
–  Decisão sobre a fixação da indemnização, se não for feita na sentença ini-

cial sobre o mérito da causa62;
–  Interpretação ou esclarecimento das sentenças ou de outras decisões63 

e/ou64 revisão das sentenças ou de outras decisões65;
–  Decisões relativas à execução das decisões66.

O Tribunal funciona sempre em sessão plenária67, com o quórum de sete juí-
zes68, sendo as suas decisões tomadas pela maioria dos seus membros69. Embora 
o Protocolo e o Regulamento Interno apontem que a maioria em causa só é exi-

58 Art.º 38.º do Regulamento Interno. Sobre este aspecto, a tendência do Tribunal tem sido de autorizar o 
registo, com a condições de correcção das irregularidades, sob pena de indeferimento liminar. Em alguns 
casos, o Tribunal, na sua maior proactividade, chega a autorizar o os bons ofícios do Cartório no sentido 
de solicitar o apoio de ONG’s dos direitos humanos a proverem a assistência judiciária a Requerentes que 
demonstrem não estarem em condições de instruir um Requerimento em conformidade com o Protocolo e 
com o Regulamento.

59 N.º 2 do art.º 6.º do Protocolo.
60 N.º 2 do art.º 27.º do Protocolo.
61 N.º 1 do art.º 28.º do Protocolo.
62 Art.º 63.º do Regulamento Interno.
63 N.º 4 do art.º 28.º do Protocolo. Na Sentença do Tribunal sobre 28 de Março de 2014, no caso Urban 

Mkandawire c. Malawi (Requerimento n.º 003/2011), o Tribunal, no Ponto 6, em aplicação do n.º 4 do art.º 
28.º do Protocolo, conjugado com o n.º 1 do art.º 66.º do Regulamento Interno, considerou que a interpre-
tação de uma Sentença só pode ser requerida para efeito da sua execução. Na ausência de uma obrigação 
positiva susceptível de execução, não se pode pedir a interpretação. Parece-nos que se um Requerimento 
for rejeito por não preencher os requisitos, não nos parece que o Requerente não possa pedir a aclaração 
da Decisão do Tribunal para poder se conformar a ela na correcção que irá fazer ao Requerimento inicial 
e reintroduzi-lo.

64 O Tribunal aceita que no mesmo requerimento se faça o pedido de interpretação e de revisão. Foi o que 
aconteceu no caso Urban Mkandawire c. Malaw, referido supra no nota 43.

65 N.º 2 do art.º 28.º do Protocolo.
66 N.º 1 do art.º 27.º do Protocolo.
67 Questões de ordem processual podem ser tomadas por consulta à distância, bem como as questões urgen-

tes.
68 Art.º 23.º do Protocolo.
69 N.º 2 do art.º 28.º do Protocolo.
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gida em relação às sentenças, a prática do Tribunal tem sido de a fazer valer para 
todas as decisões que são tomadas em plenário.

O Protocolo não se ocupou de forma sistemática acerca da forma das deci-
sões do Tribunal, lacuna que igualmente não foi suprida pelo Regulamento  
Interno. Só em relação à sentença, ambos se debruçam sumariamente. Esta falta 
de sistematização levou a uma certa tergiversação do Tribunal em relação à for-
ma das suas decisões. Tem utilizado estavelmente três formas: Despacho, Deci-
são e Sentença. Outras vezes, as decisões instrutivas dos processos ou relativas 
ao funcionamento do Tribunal constam apenas da Acta das sessões, sendo que 
as primeiras são depois transmitidas aos destinatários através de um ofício do 
Escrivão.

Com efeito, em matéria judicial, o Tribunal já utilizou as três formas em  
situações variadas, mas alguma forma se estabilizou à volta de certas matérias. 
Assim, as decisões do Tribunal sobre as questões internas de andamento do 
processo, nomeadamente a junção de requerimentos70, prorrogação de prazos71 
e medidas provisórias72 têm tido a forma de Despacho, assinado pelo Presidente 
do Tribunal e o Escrivão.

Têm tido a forma de Decisão as decisões do Tribunal sobre questões de  
jurisdição73, arquivamento por falta de promoção das partes74 e por desistência75. 
Tal como os Despachos, as Decisões são assinadas apenas pelo Presidente do 
Tribunal e pelo Escrivão76.

70 No caso Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christo-
pher R. Mtikila c. Tanzanie, Despacho de 28 de Setembro de 2012.

71 Atabong Denis Atembkeng c. Union Africaine (Requête 014/2011).
72  Vide, por exemplo, as medidas provisórias dos casos Comissão c. Líbia (Requerimento n.º 002/2012, por 

duas vezes); Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (Requerimento n.º 004/2013).
73 As decisões sobre as excepções preliminares relativas à jurisdição do Tribunal têm essa forma. Entretanto, 

é de registar o caso Michelot Yogomobaye contra a República do Senegal (Requerimento n.º 001/2008), 
no qual o Tribunal decidiu sob forma de Sentença, apesar de não ter pronunciado sobre as condições de 
admissibilidade, visto que se considerou incompetente ratione personae. Contudo, é de admitir que tenha 
utilizado esta forma solene de pronunciamento pelo facto de a excepção preliminar não ter sido levantada 
no prazo previsto para o efeito no n.º 2 do art.º 52.º do Regulamento Interno. Mas tratou-se de uma decisão 
que teve uma declaração de voto do Juiz Fatsah Ouguergouz, que, nos Pontos 33 e 34, considerou que o 
Tribunal deveria pura e simplesmente se ter declarado incompetente a partir do momento em que o Senegal 
não reconheceu ex post a sua competência em sede do n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo e mandar arquivar. 
Refira-se que o mesmo reconheceu, no entanto, o facto de o Senegal ter submetido formalmente as excep-
ções preliminares tenha justificado a utilização da forma solene de Sentença (Ponto 36 da declaração de 
voto).

74 Vide o Comissão c. Líbia (Requerimento n.º 004/2011).
75 Chrysanthe Rutabingwa c. Ruanda (Requerimento 003/2013).
76 Nas suas declarações de voto, por exemplo, no caso Emmanuel Joseph UKO e outros contra África do Sil 

(Requerimento n.º 004/2012), o Juiz Fatsah Ouguergouz, no Ponto 1, lembrando o que havia dito nos ou-
tros 4 casos semelhantes, reafirma que nos casos de incompetência ratione persone do n.º 6 do art.º 34.º do 
Protocolo, o caso deve pura e simplesmente ser rejeitado por uma simples carta do Escrivão. Entrento, 
entende o mesmo que se o Tribunal decidir dar um tratamento judicial a esses casos, deve notificar o Esta-
do recorrido no sentido de este eventualmente poder fazer uma aceitação a posteriori (forum prorogatum) 
da aceitação da competência do Tribunal nos termos do n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo.
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Por fim, as Sentenças, forma mais solene assumida pelas decisões do Tri-
bunal sobre as excepções preliminares de admissibilidade, se tomada auto- 
nomamente antes da análise sobre o mérito da causa77. Têm igualmente a for-
ma de Sentenças as decisões tomadas sobre o mérito da causa e as respecti- 
vas interpretações ou aclarações78, mesmo quando incluam uma análise prévia 
da admissibilidade79, bem como a decisão de homologação de soluções ami-
gáveis80. As sentenças do Tribunal são assinadas por todos os juízes e pelo 
Escrivão.

As decisões do Tribunal são obrigatórias e, naturalmente, não admitem o 
recurso81, por as decisões serem tomadas em plenário, admitindo, contudo, 
que os juízes que não concordem com a decisão no seu todo ou num dos seus 
pontos, com a sua fundamentação, possam apresentar uma opinião dissiden- 
te ou declaração de voto82, que vai anexa à decisão e publicada nos mesmos 
termos.

O Tribunal pode interpretar ou aclarar os seus acórdãos83 a pedido das partes 
no prazo de 12 meses a partir da data da sua notificação, salvo decisão contrária 
do Tribunal justificada no interesse da justiça84, bem como revê-las em caso 
de surgimento de factos novos de que as partes desconheciam ao momento da 
decisão85. O requerimento para o efeito deve ser apresentado pela parte interes-
sada, no prazo máximo de seis meses, a contar da data da recepção da notifica-
ção da decisão86.

6.5. Medidas provisórias

No direito interno, não raras vezes as questões urgentes e inadiáveis carecem 
de medidas/providências cautelares antes da decisão final. No plano internacio-
nal, os Tribunais internacionais fazem-no através das chamadas medidas provi-
sórias. Nesta sede, o Protocolo prevê que, nos casos de extrema gravidade ou 
urgência e for necessário evitar danos irreparáveis para as pessoas, o Tribunal 
pode ordenar as medidas provisórias que julgar pertinente87.

77 N.º 7 do art.º 52.º do Regulamento Interno.
78 N.º 1 do art.º 28.º do Protocolo.
79 N.º 3 do art.º 52.º do Regulamento Interno.
80 N.º 2 do art.º 56.º e n.º 3 do art.º 57.º, ambos do Regulamento Interno.
81 N.º 2 do art.º 28.º do Protocolo.
82 N.º 7 do art.º 28.º do Protocolo.
83 N.º 2 do art.º 28 do Protocolo.
84 N.º 1 do art.º 66.º do Regulamento Interno. Embora esta disposição fale apenas em sentenças, pensamos 

que não é de afastar a hipótese de interpretação ou aclaração de qualquer das suas decisões, desde que isso 
seja necessário para a sua melhor execução.

85 N.º 3 do art.º 28.º do Regulamento Interno.
86 N.º 1 do art.º 67.º do Regulamento Interno.
87 N.º 2 do art.º 27.º do Protocolo.

Tópicos sobre o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos | 159



As medidas cautelares podem ser tomadas pelo Tribunal a pedido de uma das 
partes88, da Comissão89 ou por iniciativa própria, no interesse das partes ou da 
justiça90 91. No intervalo das sessões, o Presidente do Tribunal pode convocar 
uma Sessão extraordinária para o efeito, consultando os juízes não presentes 
pelos meios adequados92.

O Tribunal tem uma latitude de poderes na definição das medidas provisó-
rias, não estando para o efeito adstrito à iniciativa das partes ou ao seu pedido, 
porquanto as medidas que toma são as que julgar pertinentes93. Decorre desta 
asserção uma forte objectivação da protecção dos direitos humanos pelo Tribu-
nal.

As medidas provisórias são tomadas sob forma de Despacho94, sendo sempre 
precedidas de uma análise pelo Tribunal da sua competência sobre a questão de 
fundo95. São comunicadas às partes, à Comissão, à Assembleia, ao Conselho 
Executivo e à Comissão da União Africana e devem constar do Relatório anual 
do Tribunal à Conferência96, no qual o Tribunal pode fazer recomendações que 
considerar apropriadas no caso do seu incumprimento por parte dos Estados em 
causa97.

Cabe referir que o Tribunal não tem necessariamente que comunicar com a 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo no âmbito de medidas provi-

88 No caso Lohé Issa Konaté contra Burkina Faso (Requerimento n.º 004/2013), o Tribunal, a pedido do 
Requerente determinou as seguintes medidas provisórias: dar por procedente o pedido do Requerente de 
receber do Requerido a prover os tratamento e de medicamentos que o seu estado de saúde exige durante 
todo o período de detenção; ordena o Requerido a prover os tratamentos e os medicamentos necessários; 
ordena o Requerido a submeter-lhe o relatório no prazo de 15 dias sobre as medidas tomadas na execução 
da decisão.

89 Neste caso, a Comissão requererá as medidas provisórias no âmbito de um processo em curso perante ela 
e não no âmbito de um processo que tenha introduzido perante o Tribunal, visto que neste último caso, a 
Comissão estaria coberta pelo estatuto de parte e teria agido nessa qualidade. Trata-se uma disposição 
muito próxima da prevista no sistema interamericano, que prevê a possibilidade de a Comissão requerer 
medidas provisórias quando se tratar de assuntos ainda não submetidos ao Tribunal (n.º 2 do art.º 27.º do 
Regulamento Interno do Tribunal Interamericano). 

90 Em princípio, o Tribunal não era suposto tomar, por iniciativa própria, medidas cautelares no interesse da 
justiça. Mas compreende-se igualmente que o possa fazer no interesse das partes, primeiro por não ser 
evidente a destrinça entre os interesses da justiça e os interesses das partes, segundo, porque a realidade do 
continente mostra que a vítima, não raras vezes, não tem assistência jurídica, ou quando tiver ela não é 
adequada.

91 N.º 1 do art.º 51.º do Regulamento Interno.
92 N.º 2 do art.º 51.º do Regulamento Interno.
93 N.º 2 do art.º 27.º in fine do Protocolo.
94 Vide, por exemplo, as medidas provisórias do caso Comissão c. Líbia (Requerimento n.º 002/2012, por 

duas vezes); Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (Requerimento n.º 004/2013). 
95 Pontos 13 e 14 do Despacho do Tribunal do caso Lohé Issa Konaté contre Burkina Faso (Requerimento 

n.º 004/2013), nos quais o Tribunal considera que nesta fase apenas precisa de assegurar se existem evi-
dências sobre a sua competência, não precisando para o efeito de fixar definitivamente a questão da com-
petência e da admissibilidade, que poderão ser analisadas antes da decisão sobre o mérito da causa. 

96 Art.º 31.º do Protocolo.
97 N.º 3 do art.º 51.º do Regulamento Interno.
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sórias através do Relatório anual, como parece inculcar o n.º 3 do art.º 51.º do 
Regulamento. Dentro da latitude de poderes de que dispõe em sede cautelar, o 
Tribunal pode, se assim entender, solicitar directamente a intervenção da Con-
ferência como uma das medidas provisórias nos termos do art.º 27.º do Proto-
colo.

6.6. Solução amigável

O Tribunal não tem competência arbitral, pelo que, em princípio, só pode 
resolver litígios nos termos estritamente previstos no Protocolo e no seu Regu-
lamento Interno. Contudo, pode recorrer a soluções amigáveis para resolver os 
casos que lhe forem submetidos, em aplicação das disposições pertinentes da 
Carta98.

Neste particular, o Tribunal investe-se naquilo que, conforme referimos na 
introdução dos presentes tópicos, mais se coaduna com a tradição africana. Ou 
seja, resolver problemas fora de um quadro processual e legal rígido, suposta-
mente à ocidental. 

O Protocolo prevê duas formas de solução amigável: fora e sob auspícios do 
Tribunal. No primeiro caso, as partes podem encontrar uma solução amigável 
do caso até a decisão do Tribunal sobre o mérito da causa, após o que submetem 
a solução ao Tribunal que produz uma sentença contendo uma breve exposição 
de factos e da solução adoptada99.

Em relação à solução amigável sob auspícios do Tribunal, este, por sua 
iniciativa ou das partes, pode tomar medidas que julgar apropriadas para faci-
litar a solução amigável de um caso, em observância dos direitos previstos na 
Carta100.

Nesta sede, todo o processo negocial é secreto e segue uma tramitação autó-
noma e extra em relação ao caso pendente perante o Tribunal, não se podendo 
fazer nele nenhuma referência às informações ou decisões das negociações ou 
usá-las fora do estrito quadro negocial101.

Em caso de sucesso das negociações, o Tribunal, depois de receber a comu-
nicação da solução, limita-se a homologá-la por via de uma sentença sucinta 
sobre os factos e a solução adoptada102. Refira-se que a homologação da solução 
amigável pelo Tribunal pressupõe a sua conformidade com a Carta e com as 
disposições dos direitos humanos aplicáveis103.

98 Art.º 9.º do Protocolo.
99 N.os 2 e 3 do Art.º 56 do Regulamento Interno.
100 N.º 1 do art.º 57.º do Regulamento Interno.
101 N.º 2 do art.º 57.º do Regulamento Interno.
102 N.º 3 do art.º 57.º do Regulamento Interno.
103 Art.º 9.º do Protocolo.
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Em qualquer das soluções amigáveis (sem ou com auspícios), se o Tribunal 
não as homologar, pode continuar com o processo104, salvo, naturalmente, se as 
partes desistirem do caso105. Neste caso, a solução amigável passa a ser inteira-
mente da responsabilidade das partes, que podem voltar a submeter o caso ao 
Tribunal, caso a solução não proceda.

Se a conformidade da decisão amigável for parcial, nada exclui a hipótese 
de o Tribunal o homologar parcialmente e prosseguir com o processo na parte 
não homologada, salvo igualmente a desistência das partes, situação muito 
provável se tivermos em consideração o princípio de equilíbrio global da solu-
ção, que pode estar em causa se o Tribunal homologar apenas parte da solução 
amigável.

O Regulamento Interno do Tribunal, em comparação com o da Comissão, é 
muito parco no que a regulamentação do processo de negociação com vista a 
uma solução amigável diz respeito, o que confere ao Tribunal a maior latitude 
possível na condução ou assistência às partes durante as negociações, sem se 
encurralar por regras rígidas previamente definidas e que podem não se adequar 
a todos os casos.106

6.7. Força obrigatória das decisões do Tribunal

As decisões do Tribunal107 são obrigatórias, vinculando o próprio e as par-
tes108. Esta obrigatoriedade adquire-se desde logo com a sua tomada, o que não 
é evidente para as decisões da Comissão, que estão numa trilogia de zonas de 
sombras entre a aquisição da obrigatoriedade depois da aprovação do seu Rela-
tório pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo (i); manutenção da 
natureza recomendatória mesmo depois da aprovação, que apenas confere a de-
finitividade ao processo decisório (ii); e a obrigatoriedade intrínseca da decisão 
da Comissão decorrente do poder de determinar a existência ou não violação 
dos direitos humanos nos termos da Carta (iii).

104 N.º 3 do art.º 56.º e n.º 4 do art.º 57.º, ambos do Regulamento Interno.
105 Art.º 58.º do Regulamento Interno.
106 Aliás, da leitura do Regulamento Interno do Tribunal e sua comparação com o da Comissão e de outros 

Tribunais internacionais, denota-se uma certa tendência para não entrar em pormenores e permitir ao Tri-
bunal a margem necessária para gerir os processos com possibilidade de inovar e circunstanciar as deci-
sões e práticas no interesse das partes e da justiça. É verdade que as instruções internas do Tribunal defi-
nem e especificam alguns pormenores, mas a maleabilidade na sua aplicação e a facilidade com que podem 
ser modificadas, permite ao Tribunal manter a sua capacidade de adaptação. Enfim, podemos dizer que o 
Tribunal consegue assim fazer a combinação saudável da sua natureza judicial com a incorporação nos 
textos e na prática da concepção africana do direito e da justiça.

107 Quer o Protocolo quer o Regulamento Interno falam em obrigatoriedade das sentenças, dando a impressão 
de que as outras decisões do Tribunal, sob outras formas, não têm o mesmo valor. Mas na verdade, obriga-
tórias são todas as decisões do Tribunal, por exemplo as relativas às medidas provisórias, salvo se tiverem 
natureza recomendatória intrínseca, como as recomendações que o Tribunal pode fazer às partes. 

108 N.º 2 do Art.º 28.º do Protocolo e 61.º do Regulamento Interno. 
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Os Estados comprometem-se a respeitar as decisões do Tribunal nas quais 
são partes e a assegurar a sua execução109. Refira-se que, embora as decisões do 
Tribunal vinculem apenas as partes, a interpretação das disposições pertinentes 
da Carta e dos outros instrumentos aplicáveis vinculam os outros Estados. É que 
o Tribunal é autoridade de clarificação, desenvolvimento e salvaguarda dos ins-
trumentos que aplica. Nesta qualidade, não se compreenderia que os outros Es-
tados, pelo simples facto de não serem partes no processo, não se conformassem 
à interpretação dada pelo Tribunal, porque se sujeitariam a serem condenados 
num próximo pronunciamento do Tribunal sobre as mesmas disposições. Um 
Estado que se furte a agir em conformidade com uma interpretação dada pelo 
Tribunal no exercício de funções, salvo se houver motivos para crer que a sua 
situação é diferente ou para crer que o Tribunal vá alterar o seu entendimento, 
dificilmente estará a agir de boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas 
pelos Estados, conforme manda o art.º 26º da Convenção de Viena sobre os 
tratados entre Estados.

6.8. A execução das decisões do Tribunal

O Tribunal segue a via clássica de execução, isto é, a execução das suas de-
cisões segue de perto o que é prática em outras instâncias jurisdicionais interna-
cionais, que coloca à disposição dos Estados a liberdade de forma e de meios 
para as executar nos termos dos seus mecanismos internos, através de formas 
próprias110. Ou seja, o Tribunal estatui sobre a violação e, se for o caso, sobre as 
reparações e o montante da indemnização a pagar, cabendo ao Estado condena-
do o seu cumprimento, que pode ter diferente configuração, em função do caso, 
por exemplo pôr fim à violação (libertação, anulação de actos, etc.), prevenir 
violações futuras da mesma natureza (mudanças das estruturas, modificação das 
leis, etc.), pagar as indemnizações111. 

Assim, a decisão tomada pelo Tribunal não constitui um título executivo para 
os Estados. É essencialmente declaratória, dado que no contencioso de direitos 
humanos as decisões deste tribunal não serem de anulação, mas sim declarató-
rios. O Estado visado tem apenas a obrigação de resultado, devendo executá-la 
de boa-fé no prazo fixado pelo Tribunal112. Por força desta asserção, o Tribunal 
pode colocar-se numa situação de uma espécie de diálogo de surdos com os 
Estados, a quem se abstém de condenar a ter um comportamento específico, por 

109 Art.º 30.º do Protocolo.
110 Nesse sentido, Ireneu Cabral Barreto, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Anotada, 4 ª Edi-

ção, Coimbra Editora, 2010, págs. 430 a 440.
111 Idem, pag. 432.
112 Nesse sentido, vide Comentários ao art.º 31.º do Protocolo de Michel Mahouvé, in La Charte…, págs. 

1499 a 1501. 
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exemplo, a libertar um condenado e preso ilegalmente, mas ao mesmo conside-
ra de ilegal a prisão.

Ora, coloca-se a questão de saber como resolver a situação de violação do 
direito de um detido ilegalmente senão condenar o Estado a libertá-lo, ou regu-
larizar a sua prisão, sem prejuízo do tempo da prisão ilegal.

Espera-se que o Tribunal113, dentro da latitude de poderes de que dispõe nos 
termos do Protocolo, venha a seguir o seu congénere europeu e interamericano 
e avance para condenações específicas. A título de exemplo, temos a condena-
ção à tomada de medidas internas para a libertação imediata, quando, em função 
da natureza das violações, outro remédio interno não seja suficiente114. 

Se dentro da margem de liberdade de que dispõem, os Estados não cumpri-
rem com a obrigação de resultado previsto na decisão do Tribunal, que fazer? 
Trata-se de uma pergunta que o Protocolo timidamente responde, limitando-se a 
dizer que as Sentenças do Tribunal são notificadas ao Conselho de Ministros, 
que zela pela sua execução em nome da Conferência115.

Mas esta responsabilidade da Comissão Executiva em matéria de execução 
não invalida que o Tribunal continue a monitorizar o processo de execução. 
Neste caso, o Tribunal estabilizou a prática de ordenar os Estados a mantê-lo 
informado e a submeter-lhe os relatórios sobre o seu cumprimento nos prazos 
indicados, sobretudo em matéria de medidas provisórias.

7. competência consultiva

Em sede de Competência consultiva, o Tribunal é solicitado a fixar o sen-
tido de uma disposição dos direitos humanos. Nos termos do n.º 1 do art.º 4.º 
do Protocolo, o Tribunal tem competência para interpretar não só os instru-
mentos africanos dos direitos humanos mas também quaisquer outros relevan-
tes instrumentos dos direitos humanos, desde que não se relacionem com um 
caso semelhante pendente perante a Comissão (n.º 1, in fine, do art.º 4.º do 
Protocolo).

Neste último caso, fez-se a opção de não se alargar a casos consultivos pen-
dentes em tribunais internacionais, em alinhamento com o regime aplicável aos 

113 O Tribunal peca inclusive em relação ao Tribunal da CEDEAO, que tem um mecanismo teoricamente mais 
avançado que lhe permite conduzir o processo de execução das suas decisões. Nos termos do art.º 24.º do 
Protocolo adicional de 1991 que criou o Tribunal, os Estados partes devem indicar a entidade nacional 
responsável pela execução das decisões do Tribunal da CEDEAO, sendo que a execução só pode ser sus-
pensa por decisão deste e não das instâncias internas. 

114 Ireneu Cabral Barreto, A Convenção…, ob. cit., pág. 432.
115 Art.º 29.º do Protocolo. Entendemos que a notificação das medidas provisórias previstas no n.º 3 do art.º 

51.º do Regulamento Interno, deve igualmente beneficiar do regime de garantia de execução pela Comis-
são executiva previsto no art.º 29.º do Protocolo. 
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processos contenciosos previsto no n.º 7 do art.º 56.º da Carta. É que a redacção 
do actual n.º 1 do art.º 4.º do Protocolo, na medida em que só se aplica a even-
tuais processos pendentes com o mesmo objecto na Comissão, permite a multi-
plicação de pareceres sobre a mesma matéria entre o Tribunal e outros tribunais 
que igualmente tenham competência consultiva. 

O mesmo se diz do alargamento da competência consultiva a outros instru-
mentos jurídicos internacionais não africanos que têm instâncias próprias insti-
tuídas para o efeito. Se a divergência de leituras é tolerável e controlável pela 
relatividade dos processos contenciosos, o mesmo não se diz de processos con-
sultivos, cujos efeitos dificilmente se controlam por serem menos relativos.

No entanto, reconheça-se que o Tribunal pretende assegurar que sejam ou-
tros Tribunais internacionais a reservar-lhe116 a prevalência em matéria interpre-
tativa dos instrumentos internacionais dos direitos humanos, pelo menos no 
continente. 

Com efeito, a legitimidade para solicitar pareceres ao Tribunal pertence aos 
Estados membros da UA, aos órgãos da UA ou a qualquer organização africana 
reconhecida pela UA117.

O pedido de Parecer deve indicar:
–  As disposições da Carta ou qualquer outro instrumento jurídico sobre os 

direitos humanos a respeito do qual o parecer é pretendido;
–  As circunstâncias justificativas do pedido; 
–  Nomes e endereços dos representantes do autor;
–  Não estar relacionado com um Requerimento pendente na Comissão e, por 

maioria de razão, no próprio Tribunal.

Em decorrência da legitimidade activa para solicitar o parecer, a legitimida-
de passiva pertence igualmente aos mesmos possíveis autores118, nos termos da 
qual o Cartório lhes transmite qualquer pedido de parecer para oferecerem as 
respectivas observações119.

Compreende-se que a legitimidade passiva seja alargada a todos os Esta- 
dos membros da UA, por a interpretação judicial abstrata, na medida em que 
fixa o sentido de uma disposição, tender a valer também para todos os Esta-
dos, sejam ou não partes no Protocolo. E a possibilidade de todos tomarem 

116 É o caso do Tribunal da CEDEAO que, nos termos do n.º 4 do art.º 9.º do Protocolo Adicional de 19 de 
Janeiro de 2005, adquiriu a competência contenciosa em matéria dos direitos humanos, mas a competência 
consultiva continua a ser apenas em relação em relação a instrumentos comunitários, conforme previsto no 
art.º 10 do Protocolo de 6 de Junho de 1991 relativo ao Tribunal.

117 N.º 1 do art.º 4.º do Protocolo.
118 Em relação a ONG’s, o Tribunal não é obrigado a transmitir o pedido de parecer a todos eles para efeito de 

observações, visto que seria impraticável devido ao seu elevado número. Entretanto, o Tribunal pode soli-
citar um amicus curiae a uma ONG’s que julgar em condições de melhor contribuir para a tomada da sua 
decisão. 

119 Art.º 69.º do Regulamento Interno.
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parte no processo decisório do Tribunal democratiza e legítima a decisão  
interpretativa.

Infelizmente, a prática demonstra alguma falta de adesão dos Estados aos 
processos consultivos, inclusive dos que são partes no Protocolo, expressão da 
inadequação de estruturas nacionais, mais voltadas para processos arbitrais ou 
contenciosos. Esta fraca ou falta de intervenção de Estados em processos con-
sultivos observa-se inclusive em processos que versam sobre assuntos de maior 
actualidade no continente.

Contudo, a participação activa de institutos especializados de pesquisa e de 
ONGs que requerem os pareceres e oferecem as suas observações, faz com que 
o pronunciamento do Tribunal não seja unilateral.

Os processos consultivos, com as necessárias adaptações, seguem a mesma 
tramitação dos processos contenciosos com a diferença de não se tratar de um 
processos de partes e sobre o qual o Tribunal tem mais controlo, nomeadamente 
ao nível do prazo para a apresentação das observações120. 

8. Relação entre o Tribunal e comissão de Banjul

A complementaridade do Tribunal em relação à Comissão é definida nos 
artigos 2.º, 5.º, 6.º, 8.º e 33.º do Protocolo. 

Com efeito, nos termos do art.º 2º do Protocolo, anuncia-se que “o Tribunal, 
tendo devidamente em conta as disposições do presente Protocolo, completa as 
funções de protecção que a Carta africana dos direitos humanos e dos povos 
(doravante denomada Carta) conferiu à Comissão africana dos direitos huma-
nos e dos povos (doravante denominada Comissão)”.

Parece-nos que se poderia limitar a anunciar que a relação do Tribunal com 
a Comissão se estabelece nos termos das disposições pertinentes do Protocolo e 
outras, sem qualificar o tipo ou natureza da mesma. Este papel deveria caber à 
doutrina, com base na observação e qualificação da prática da relação entre am-
bas as instituições. As qualificações legais são sempre traiçoeiras e prematuras. 
Por mais que se tenha tentado delimitar a qualificação com os dizeres “(…) 
tendo devidamente em conta as disposições do presente Protocolo (…)”, a 
assunção clara da missão de complementaridade parece inculcar uma certa  
subordinação do papel do Tribunal em relação à Comissão, supostamente sobre 
o qual o sistema assentaria. 

120 Nos termos do art.º 70.º do Regulamento Interno, o Tribunal fixa o prazo para a apresentação das observa-
ções, ao contrário de processos contenciosos que têm prazos previamente fixados, embora susceptiveis de 
prorrogações. No entanto, a prática do Tribunal tem sido de aplicar o prazo previsto para processos con-
tenciosos aos processos consultivos, o que não invalida que possa sempre aplicar um prazo maior.
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E se a complementaridade é assumida em relação à protecção, porque não em 
relação à função de promoção? O Tribunal não terá igualmente a função de pro-
moção? E se admitirmos que terá sido deixada à doutrina a identificação e quali-
ficação da componente de promoção dos direitos humanos pelo Tribunal, o mes-
mo não se deveria fazer em relação à protecção? Para nós, no quadro do sistema 
africano de promoção e protecção dos direitos humanos, ambas as instituições se 
complementam, com a Comissão a assumir uma missão mais promocional e o 
Tribunal, mais virado para a protecção, enquanto instância judicial121. Entretanto, 
as actividades de ambas as instituições encerram a protecção e promoção ao 
mesmo tempo. 

Nesta conformidade, podemos sistematizar o tipo de relações entre ambas as 
instituições no plano de coordenação e concertação entre as direcções superio-
res das mesmas e no quadro meramente processual. 

No primeiro caso, realizam encontros regulares, pelo menos uma vez por 
ano, entre os Gabinetes de ambas as instituições, bem como as sessões conjuntas 
entre o Tribunal e a Comissão. Estes encontros permitem analisar o estado da 
sua cooperação e a relação de trabalho nos termos dos respectivos instrumentos 
legais122.

No segundo, a Comissão pode submeter casos ao Tribunal, nos termos da  
al. a), n.º 1 do art.º 5.º do Protocolo123; pedir para ser ouvido, se for informado 
pelo Tribunal da entrada de um Pedido de Parecer124; informar imediatamente o 
Presidente do Tribunal se receber um Pedido de Parecer125; emitir parecer ou 
decidir sobre a questão de admissibilidade que lhe for solicitada pelo Tribu-
nal126. Por sua vez, o Tribunal pode transferir Requerimentos para a Comis-
são127; consultar a Comissão sobre a admissibilidade de Requerimentos introdu-
zidos por indivíduos e ONGs128. Refira-se que nem sempre o Tribunal transfere 

121 Vide os comentários de Maurice K. Kamga ao art.º 2.º da Carta, in La Charte …, págs. 1242 a 1251, em 
particular na pág. 1244, onde o autro assume a preponderância da Comissão em matéria de promoção. 

122 Art.º 2.º do Protocolo.
123 A submissão de casos em sede desta disposição pode ser feitas nos seguintes casos: incumprimento das 

decisões tomadas pela Comissão no âmbito de uma Comunicação (n.º 1 do art.º 118.º do RI da Comissão); 
a recusa de um Estado em tomar as medidas provisórias solicitadas pela Comissão (n.º 2 do art.º 118.º do 
RI da Comissão); caso de violações graves e massivas dos direitos humanos (n.º 3 do art.º 118.º do RI da 
Comissão); Amir Adam Timan c. Sudão (Requerimento n.º 005/2012); 

124 Art.º 117.º do Regulamento Interno da Comissão.
125 Art.º 116.º do Regulamento Interno da Comissão.
126 N.º 3 do art.º 6.º do Protocolo.
127 N.º 3 do art.º 6.º do Protocolo. Nesta sede, o Tribunal tem adoptado a prática de reenviar para a Comissão 

casos de que seja competente em virtude do n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo mas que sejam da jurisdição da 
Comissão. Foram, por exemplo, os casos: Association Juriste de l’afrique pour la bonne gouvernance c. 
Costa do Marfim (Requerimento n.º 006/2011); Sofiane Ababou c. Argélia (Requerimento n.º 002/2011); 
Emmanuel Joseph Uko et autres c. África do Sul (Requerimento n.º 004/2012); Ekolo Moundi Alexandre 
c. Camarões e Nigéria (Requerimento n.º 008/2011).

128 N.º 1 do art.º 6.º do Protocolo.
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os casos quando se declara liminarmente sem jurisdição. Isso acontece sobretu-
do nos casos em que a Comissão é igualmente incompetente129, quando o caso 
não esteja devidamente instruído para efeito do envio130 ou ainda porque usa 
pura e simplesmente da sua discricionariedade para não o fazer131. 

Ademais, nos termos do art.º 8.º do Protocolo, as condições de análise da 
admissibilidade de Requerimentos previstos pelo Tribunal no seu Regulamento 
Interno deve tomar em consideração a sua complementaridade em relação à 
Comissão, pelo que o Tribunal deve consultar a Comissão na elaboração e alte-
ração do seu Regulamento Interno132.

9. Perspectivas

Pelo Protocolo de Malano133 prevê-se a transformação do Tribunal num Tri-
bunal de Justiça e dos Direitos Humanos da UA. Esta transformação acrescerá 
às competências actuais do Tribunal competências jurisdicionais em matéria  
comunitária e institucional da União e competência penal internacional.

A entrada em vigor do Protocolo e a instalação efectiva do novo Tribunal irá 
implicar uma mudança estrutural a nível da justiça no continente africano e o 
seu funcionamento efectivo em todos as suas componentes será uma prova de 
fogo a que os Estados africanos terão que se submeter e provar aos povos afri-
canos e ao mundo a sua disponibilidade para combater a impunidade com meios 
e instrumentos endógenos.

10. Desafios do Tribunal

O surgimento Tribunal, apesar d resistências iniciais, bem como onível de 
adesão134 em comparação ao percurso de tribunais congêneres europeus e inte-

129 Youssef Ababou c. Marrocos (Requerimento n.º 007/2011); Efoua Mbozo’o Samuel c. Parlamento Pan-
Africano (Requerimento 010/2011); Convention nacionale des syndicats du secteur de l’education c. Ga-
bão (Requerimento n.º 012/2011); 

130 Amir Adam Timan c. Sudão (Requerimento n.º 005/2012), visto que o autor reside num país estrangeiro 
(República Democrática do Congo) e condenado seu país (Sudão).

131 Baghdadi Ali Mahmoud c. Tunísia (Requerimento n.º 007/2012).
132 Art.º 33.º do Procolo e n.º 2 do art.º 29.º do Regulamento Interno.
133 Aprovado na Cimeira da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, de 24 de Julho de 2014, em 

Malabo. 
134 Mais 70 casos num período de 10 anos. Por exemplo, o seu congênero interamericano, os juízes foram 

eleitos em 1979, recebeu o primeiro caso em 1981 (Caso Viana Gallardo e outros contra Costa Rica, que 
foi rejeitado). mas até 89 só resolveu três casos contencionsos. Nos seus primeiros 20 anos, teve 35 casos 
contenciosos. Neste último caso, vide Antônio Augusto Cançado Trindade, La Cour Interaméricane des 
Droits de L´Homme au Seuil du XXI Siécle, ponto 2 (artigo consultado online no dia 15 de Feveiro de 2016 
no sítio http://www.ridi.org/adi/200002a1.htm). 
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ramericano é encorajador. Apresenta-seclaramente como uma autoridade judi-
cial do continente que dinamizou e reforçou a protecção dos direitos humanos e 
levou a cabo acções importantes ao nível da promoção, como por exemplo, a 
institucionalização do diálogo judicial continental que congrega as instâncias 
judiciais nacionais e internacionais do continente e fora dele. 

Entretanto, ao Tribunal colocam-se importantes, que são enunciados de  
seguida.

Primeiro, a necessidade de garantir um crescimento em termos de recursos 
humanos e financeiros proporcionais à subida das demandas, que tenderão a 
aumentar em função de mais adesões de Estados e de submissão da declaração 
nos termos do n.º 6 do art.º 34.º do Protocolo. 

Segundo, assegurar a efectiva execução das suas decisões perante a tendên-
cia para a inacção de Estados na ausência de mecanismos coactivos de execu-
ção, sobretudo de uma monitorização politicamente autorizada.

Terceiro, e muito ligado ao anterior, assegurar a protecção dos direitos hu-
manos nas situações em que a UA privilegia soluções negociadas, e, sobretudo 
fazer face a eventual tentação da UA em verem suspensos os processos que 
considera dificultar a solução negociada de um conflito.

Quarto, resistir à tentação de uniformização em certas matérias, garantindo 
o equilíbrio entre a protecção dos direitos humanos e o respeito pela diversida-
de, decorrente da diversidade da história, tradição, percurso e circunstâncias 
específicas de cada Estado135, que o continente não tem parado de reclamar aos 
outros.

Quinto, afirmar-se no plano continental como tribunal de referência em re-
lação aos tribunais internos e aos outros Tribunais internacionais africanos de 
zonas integradas que igualmente têm competências em matéria dos direitos hu-
manos136.

135 No caso Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzânia e Reverendo Christo-
pher R. Mtikila c. Tanzânia, o Tribunal considerou que a Tanzânia violou os direitos humanos por ter 
proibido a candidatura independente a Presidente da República de um dos candidatos (Requerente), que 
foi obrigado a criar um partido para o efeito. Trata-se de uma matéria que poderia ficar na dependência dos 
Estados, tendo em conta a sua natureza essencialmente colectiva, o que lhes daria a possibilidade de evo-
luírem dentro do sistema democrático em função das suas realidades, nomeadamente determinando a 
maior ou menor predominância dos partidos políticos conforme o que considerarem mais adequado aos 
interesses nacionais num determinado momento. 

136 Nesse sentido, Rostand Banzeu, La Cour africaine de justice et des droits de l’homme,Edtitions universi-
taires européennes, 2011, págs. 97 a 105, onde o autor aborda a questão do risco de conflito de competên-
cias entre o Tribunal e as instâncias judiciais de zonas integradas. 
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Sexto, assegurar a protecção dos direitos humanos sem assustar os Esta-
dos relutantes em aderir, ou, tendo aderido, tenham reticências em submeter  
a declaração que permita o acesso directo ao Tribunal, às ONGs e aos indiví-
duos137.

11. conclusões finais

O nível actual de adesão ao Tribunal, do engajamento dos Estados partes e de 
outras instâncias da União, bem como da consciência e domínio dos mecanis-
mos de litigância internacional no continente talvez apontem para compreender, 
55 anos depois da proposta inicial, o quanto era talvez prematura a ideia de cria-
ção de um tribunal em 1961.

Com esta asserção não se pretende de maneira nenhuma minimizar a evolu-
ção positiva registada no continente em matéria de protecção judicial e para-
judicial dos direitos humanos e dos povos e os efeitos que isso tem tido nas  
estruturas judiciárias e políticas internas. Neste último caso, a institucionaliza-
ção do diálogo judicial continental reforçou esta componente de interacção com 
as mais altas instâncias internas de diferente natureza, o que irá, naturalmente, 
não só reduzir o número de casos de violações elementares dos instrumentos 
jurídicos internacionais que chegam ao Tribunal (porque não resolvidos ou mal 
resolvidos internamente, às vezes por desconhecimento) mas também aumentar 
o padrão de exigência, qualidade e legitimidade das decisões do Tribunal.

Apesar dos desafios existentes, o continente regista progressivamente avan-
ços importantes na evolução do processo de democratização e de consolidação 
das conquistas em matéria de protecção dos direitos fundamentais nos Estados 
africanos e na afirmação de uma opinião pública interna à altura de assegurar 
um escrutínio e controlo do poder, condição sine qua non para facilitar o traba-
lho do Tribunal no relacionamento com os Estados, em particular, no respeito e 
execução das suas decisões. 

137 Para o efeito, uma das questões que o Tribunal ainda não definiu de forma clara é a necessidade de de-
monstração específica por indivíduos, sobretudo pelas ONG’s, em como são vítima ou as pessoas que re-
presentam o são. Na Sentença de 14 Junho de 2013 sobre os casos juntos Tangayika Law Society & The 
Legal and Human Rights Centre c. Tanzânia e Reverendo Christopher R. Mtikila c. Tanzânia, o Juiz 
Ougergouz, na sua declaração de voto, chama a atenção do Tribunal para se posicionar de forma clara so-
bre o assunto, clarificando se esta demonstração é necessária ou não. Sobre o assunto, vide ainda, Alain 
Didier Olinga, La première décision…, ponto 6, que, sobre os riscos da aceitação de uma espécie de actio 
popularis pelo Tribunal, se exprime nestes termos: “une telle situation pourrait transformer le prétoire de 
la Cour en une tribune de contestation générale des évolutions politiques et sociales au sein des Etats 
parties à la Charte”, o que para o autor “les Etats encore hésitants à entrer dans le jeu de la déclaration 
de l’article 34(6) pourraient se montrer encore plus réticents à l’intégrer, si le prétoire de la Cour devait 
être encombré derequêtes à propos desquelles les plaignants n’auraient pas besoin de montrer en quoi ce 
qu’ilsimputent à l’Etat leur a causé un préjudice”.
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A eficácia das decisões do Tribunal, no plano interno, não depende apenas da 
existência de regras apertadas sobre os Estados ou das recomendações de mu-
danças legislativas que o Tribunal pode determinar aos Estados nas suas deci-
sões, mas, essencialmente, da imposição ao que cidadão à conformação com os 
padrões internacionais, em seu benefício. A final, o cumprimento de uma deci-
são judicial não será em benefício pessoal dos juízes do Tribunal mas dos cida-
dãos do Estado condenado por violação dos direitos humanos.
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abordagem geral sobre a cooperação judiciária internacional  
em matéria penal 

Frederique samBa*

Não pretendendo com esta apresentação esgotar a presente abordagem, aliás 
a mesmo revela-se vasto, primarei por fazer uma abordagem sobre a cooperação 
internacional em matéria penal, sem perder de vista as prorrogativas do ordena-
mento jurídico São-Tomense face aquilo que existe.

Hoje, mais do que nunca, a cooperação judiciária revela-se uma ferramenta 
imprescindível, no que se refere à concretização da justiça material, sobretudo 
por parte de Ministério Público, enquanto promotor da ação penal, (art.º 130.º da 
atual Constituição da República São-tomense) assumindo o papel preponderan-
te na direção de instrução preparatória (art.º 266.º do Código de Processo Penal 
da República Democrática de São Tomé e Príncipe) cabendo à mesma a melin-
drosa tarefa de recolha de elementos com vista à dedução da acusação.

No que se refere ao conceito, a cooperação judiciária consubstancia-se nos 
intercâmbios entre os Estados e as respetivas autoridades judiciárias, visando a 
recolha de meios de prova para instrução de processos, permutas, intercâmbios, 
diligências, execução de decisões e entrega de pessoas para julgamento ou cum-
primento da pena.

Tradicionalmente, a cooperação judiciária internacional em matéria penal 
desdobra-se em auxílio mútuo, extradição, transferências de pessoas condena-
das, recuperação de bens, revisão e confirmação sentenças penais estrangeiras.

O conteúdo da cooperação judiciária está dependente da extensão que os 
Estados ou a comunidade internacional tenham decidido atribuir, com uma pa-
nóplia de disposições internas donde emanam os seus requisitos e, na ausência 
destes, com o conteúdo de instrumentos internacionais, onde eventualmente 
prevalece a voluntariedade de países em cooperarem mutuamente, visando al-
cançar objetivos comuns no que se refere ao combate à criminalidade e à con-
cretização da justiça penal.

Mais do que nunca, além dos Estados, as autoridades judiciárias, falo do 
Ministério Público, as polícias e os tribunais, têm mais necessidade de aproveitar 
os acordos que são essencialmente manifestações de vontade para, no âmbito 
das atribuições que têm, concretizarem tarefas, diligências ou investigações que 

* Procurador-Geral da República Democrática de São Tomé e Príncipe. O presente texto corresponde à co-
municação que o autor apresentou na conferência “Cooperação Judiciária Internacional em matéria Penal: 
A Extradição”, organizada pelo Mestre Jonas Gentil – Professor de Direito da Universidade Lusíada de 
São Tomé e Príncipe –, nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2014 na cidade de São Tomé.



poderão resultar em ganhos significativos para a recolha de elementos de prova 
e consequentemente a acusação de um agente por determinado crime praticado, 
tanto fora como dentro do Estado, sempre que o País requerente apresente 
competência para julgar o agente da infração.

Com o advento da globalização, a flexibilização de fronteiras físicas ao nível 
de algumas comunidades regionais, o movimento de pessoas e bens, com realce 
para aumento de emigração de São-Tomenses, e as entradas de estrangeiros no 
país ou o desenvolvimento das novas tecnologias, trouxeram associados outros 
fatores de risco para a paz e a segurança da sociedade, pelo que regista-se a 
prática de criminalidade transnacional e/ou organizada com tentáculos em  
vários países, com o aperfeiçoamento técnico de modus operandi da criminali-
dade tradicional. Tais fenómenos resumem-se em tráfico de drogas, de pessoas, 
o terrorismo (seu financiamento), o branqueamento de capitais, a criminalidade 
cibernética aos quais a República Democrática de São-Tomé e Príncipe não 
pode ficar alheia porquanto constituem violações de bens jurídicos vários como 
a saúde pública, a liberdade e segurança colectiva, a transparência nas transac-
ções financeiras, enquanto valores fundamentais, sendo que merecem a inter-
venção mínima do Estado para mitigar as consequências de sua prática. À luz 
destes fatores, posso dizer com toda a segurança que nenhum Estado poderá 
hoje afirmar que se isolará do mundo ou comunidade internacional, não se pre-
ocupando com movimentações internacionais, abstendo-se de cooperar com au-
toridades judiciárias de outros Estados, sob pena de esmorecer ou carregar con-
sigo todo o fardo e consequências desta postura, sobretudo quando o que em 
causa está é a prática de criminalidade ao mais alto nível de complexidade e, por 
isso mesmo, com sedimentações fora do seu território (o caso paradigmático  
do terrorismo) e que acarretam uma necessidade maior e um grande esforço na 
localização, mesmo que por via das tecnologias de ponta e dos demais meios 
modernos de investigação de que dispõem os agentes de autoridade eventual-
mente envolvidos.

Embora nos últimos tempos seja mais plausível que os Estados assumam, em 
virtude dos fenómenos supramencionados, um papel preponderante no impul-
sionamento da cooperação judiciária através de celebração de acordos, o papel 
das autoridades judiciária na execução das mesmas é, e continuará a ser, sempre 
preponderante, uma vez que têm hoje, e cada vez mais, um papel ativo nos  
intercâmbios diretos, sempre que não se tratem de tramitações diplomáticas e 
burocráticas, que tendem a facilitar a execução atempada do pedido de auxílio 
judiciário mútuo em matéria penal.

Daí entender ser de grande produtividade e inestimável valor os encontros 
internacionais, bem como a criação de redes de contatos formais que sejam, de 
ponto de vista prático, mais funcionais e que permitam às autoridades fazerem- 
-se permutas ou até mesmo balanços periódicos de cumprimento de pedidos.
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Para que não restem dúvidas, até ao momento a República Democrática de 
São-Tomé e Príncipe não possui um regime jurídico especial sobre a Coopera-
ção Judiciária com outros Estados, deixando prevalecer as parcas disposições do 
Código de Processo Penal, máxime artigos 190.º e seguintes e acordos anterior-
mente celebrados de que falarei de seguida. 

Um dos acordos cimeiros sobre a cooperação judiciária é o que foi celebrado 
com Portugal em 1976 e que se encontra ainda em vigor, sendo que a coopera-
ção judiciária, incluindo a extradição, se encontram previstos no artigo 10.º e 
seguintes daquele diploma. Porém, as disposições do referido instrumento reve-
lam-se muito genéricas, prevalecendo o cumprimento ao requisito da dupla in-
criminação, sendo os motivos de recusa a infração política ou a ofensa à sobera-
nia, a segurança ou a ordem pública do Estado requerido. Porém, cumpre 
informar que no plano internacional o movimento que se consubstanciou na 
aprovação de instrumentos de luta contra a criminalidade organizada ganhou 
contornos com alguns instrumentos internacionais relevantes que tenho todo 
gosto e prazer de vos introduzir, nos quais os Estados têm a possibilidade de na 
ausência de acordos de cooperação no âmbito de auxílio mútuo poderem a eles 
recorrer para cooperarem.

O instrumento internacional multilateral cimeiro que adotou a cooperação 
internacional é a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de estupefa-
cientes e Substâncias Psicotrópicas a chamada Convenção de Viena, adotada 
em 1988 (ratificada por São Tomé e Príncipe em 20 de Abril de 1996), sendo 
este um instrumento relevante que catapultou o combate a tráfico de drogas, 
com adoção de alterações significativas no que se refere à incriminação do trá-
fico, seu consumo, branqueamento de produto e responsabilização de pessoas 
coletivas.

Este instrumento foi inovador em relação a cooperação judiciária Internacio-
nal em duas vertentes, tanto em relação ao auxílio mútuo em matéria penal, 
como na extradição, que se encontram previstos nos artigos 6.º e 7.º respetiva-
mente. No que se refere ao conteúdo de cooperação judiciária, podemos desta-
car a recolha de testemunhos, a comunicação de atos judiciais, o exame de  
objetos de crime, o fornecimento de informações, os elementos de prova, a iden-
tificação de produto de crime, podendo a recusa de auxílio fundamentar-se es-
sencialmente em factos que ponham em causa a soberania, a segurança interna 
ou a ordem pública.

A Convenção das Nações Unidas para Eliminação de todas as formas de 
Financiamento ao Terrorismo de 1999 (ratificada por São-Tomé e Príncipe aos 
16 de Abril 2006) também prevê nos seus artigos 11.º e 12.º a extradição e o 
auxílio mútuo.

Com a proliferação da criminalidade transnacional, foi adotada pela Nações 
Unidas em 2000 (ratificada por São Tomé em Abril de 2006), a Convenção 
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contra a Criminalidade Transnacional Organizada, a chamada Convenção 
de Palermo e seus protocolos adicionais, sobre o tráfico de pessoas mulheres  
e crianças, tráfico de migrantes e tráfico de armas. Também este instrumento 
adotou a cooperação judiciária nas vertentes de perda de instrumentos ou produ-
tos de crime, extradição, transferência de pessoas condenadas e auxílio mútuo 
nos artigos 13.º, 16.º, 17.º e 18.º que podem ser recorridas pelos Estados na  
ausência de acordos, sempre que os respetivos ordenamentos jurídicos assim o 
permitam. Ainda em relação a este instrumento, os conteúdos que podem ser 
objeto de auxílio judiciário podem ser inquirição de testemunhas ou recolha de 
declarações, notificação de atos judicias, realização de buscas, apreensões e 
congelamentos, exames de objetos e locais, fornecimento de informações, ele-
mentos de prova e de pareceres de peritos, fornecimentos de documentos,  
incluindo os bancários, financeiros e/ou comerciais, identificação de produtos 
de crime, bens e instrumentos.

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Méri-
da) também é um instrumento internacional de grande adesão, (cerca de 170 
Estados), sendo que, de entre estes, 140 já o ratificaram (sendo que a República 
Democrática de São Tomé e Príncipe procedeu a sua ratificação em Abril  
de 2006), prevendo igualmente os mecanismos de cooperação internacional,  
incluindo a extradição e o auxílio mútuo em matéria penal nos termos dos arti-
gos 44.º e 46.º, consistindo o auxílio mútuo em relação a inquirição de testemu-
nhas, recolha de declarações, congelamento de bens, apreensões, exames, forne-
cimento de informações e documentos que [servirão] como meios de prova, 
identificação e localização de produto de crime.

Ao nível regional, podemos destacar ainda os instrumentos da CPLP assina-
dos na cidade de Praia em 2005, fundamentalmente Convenção sobre Auxílio 
Mútuo em Matéria Penal (já ratificado por São Tomé e Príncipe, pelo que deve-
ria estar em vigor desde 1 de Agosto de 2009), sobre a Extradição, a Transfe-
rência de Pessoas Condenadas1. Embora tais instrumentos estejam pensados 
para o especial caso da CPLP, constituem um avanço significativo no que à co-
operação entre as autoridades diz respeito, sendo riquíssimos em relação aos 
seus conteúdos.

No que se refere ao auxílio, à semelhança das convenções atrás referidas, os 
seus conteúdos, tal como decorre do artigo 1.º, incluem a concretização de dili-
gências várias como revistas, buscas, apreensões, inquirição de testemunhas, 
interrogatórios de arguidos, permutas de informações e processos, entre outras 

1 Todavia, é de realçar que os textos oficiais destes instrumentos jurídicos, Diário da República n.º 80 de 31 
de Dezembro de 2008, Suplemento 38 e 39, apenas foram publicados em 2015 como Suplemento aos 
respectivos Diário da República após a XIV Conferência dos Ministros da Justiça da CPLP, ocorrida entre 
os dias 22 e 23 de Junho de 2015 em Dili, Timor-Leste.
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que certamente beneficiarão as autoridades judiciárias. Neste instrumento, con-
forme dispõe o artigo 2.º, a dupla incriminação não constitui requisito para 
cumprimento, mas a recusa mantém-se como hipótese quando em causa 
estiverem infrações de natureza política, discriminação baseada em raça, reli-
gião, sexo, prejuízo para o julgamento a ocorrer no país requerido, ofensas a 
segurança, ordem pública ou outros princípios fundamentais.

Embora alguns Estados da CPLP ainda não os tenham ratificado, julgo que 
os benefícios que daí resultará quando, finalmente, todos os Estados-Membros 
o fizerem, nomeadamente quanto ao aproveitamento das prorrogativas, tendo 
em atenção às afinidades linguísticas e culturais, os fluxos migratórios, serão 
sempre maiores.

Além da ratificação, outro fator que tem imperado à dinamização da coope-
ração judiciária é efetivamente a rede judiciária concebida e que não foi concre-
tizada na prática, sendo que muitas das tentativas para reunião resultaram em 
falhanços. Tal rede deveria prever pontos fulcrais que teriam tarefas na centrali-
zação de toda a informação sobre os pedidos, de modo a fazer o controlo sobre 
o cumprimento, bem como o estabelecimento de estatísticas. A União Europeia 
está dotada de um mecanismo funcional de cooperação que acredito ter muito 
sucesso e que talvez tenha inspirado o modelo da rede da CPLP. A Europol e 
Eurojust são exemplos disso. Todavia, além da vontade dos países, não podemos 
menosprezar a questão de custos que tais iniciativas acarretam. Mesmo com o 
recurso às novas tecnologias, haverá custos iniciais com a aquisição de equipa-
mentos que constituem um obstáculo face aos elevados constrangimentos orça-
mentais que, nos últimos tempos, tanto o Ministério Público como as demais 
autoridades têm sido submetidos, fruto da débil situação financeira que, ainda 
hoje, o país vive.

Perante a letargia da CPLP em concretizar a rede judiciária, o encontro dos 
Procuradores Gerais dos Países que integram a CPLP tinha avançado com uma 
proposta para criação de uma rede judiciária ao nível das Procuradorias, tendo 
a mesma caído por terra após a comunicação escrita do Secretariado da CPLP 
de que tal iniciativa seria uma duplicação do mecanismo já concebido pela 
comunidade.

Mas a verdade é que até a presente data, tal rede não se encontra a fun- 
cionar, sendo que vários encontros agendados nunca foram concretizados em 
virtude das agendas sempre preenchidas dos membros das delegações indica-
das.

Não menos relevante é a iniciativa de STAR-Stolen Asset Recovery, com 
intervenção da Interpol, UNODC e Banco Mundial, com intervenções que têm 
possibilitado aos países que passaram pelo fenómeno internacionalmente desig-
nado por “primavera árabe” e os demais, recuperarem fundos públicos que  
foram desviados para o exterior por anteriores governantes.
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Enfim, julgo que haverá condições para que as instituições possam dinami-
zar mais a cooperação através da celebração de acordos, adoção de dispositivos 
legislativos que clarifiquem os intercâmbios ou disseminem mais os instrumen-
tos internacionais existentes, sendo que para que possam ser utilizados haverá 
sempre necessidade de ratificação pelos Países.

Uma outra nota conclusiva é a comunicação ao Secretário-geral das Nações 
Unidas de que o país escolhe a Convenção como instrumento para extradição e 
indique qual instituição quer considerar como autoridade judiciária.

Alguns países têm escolhido o Ministério dos Negócios Estrangeiros, outros 
o Ministério da Justiça, alguns a Procuradoria-Geral da República.

Porém, em última instância cabe ao magistrado que solicita o pedido a cria-
tividade de, perante elementos de tipos ou a complexidade dos autos, recorrer a 
conteúdos que possa trazer efeito útil para desencadeamento do procedimento 
criminal.

Além disso, torna-se necessário as autoridades judiciárias não confiarem 
apenas em canais diplomáticos mas também em contatos diretos, privilegiando 
os encontros internacionais para aquisição de endereços de colegas, porquanto o 
precisarão sempre que o pedido não chegue atempadamente, pelo que podem 
recorrer a um telefonema para solicitar a informação necessária sobre o estado 
de cumprimento da referida carta. Estes contatos revelam-se importantes, uma 
vez que as transmissões baseiam-se em processos que devem ser transmitidos 
via confidencial.

Enfim, conjugado com tudo isso, deve ver-se com grande acuidade a questão 
da formação contínua aos operadores judiciários, em relação à utilização da 
cooperação judiciária, sobretudo em relação à criminalidade complexa, como 
branqueamento de capitais ou tráfico de drogas, bem como para a disseminação 
de boas práticas ou conteúdos de legislações de países com os quais há maior 
fluxo de solicitações.

Outro aspeto que não poderia deixar de ignorar prende-se com os custos das 
senhas para acesso de informação legislativa do site legis-palop, que se revela 
muito elevado para que os operadores judiciários possam ter acesso ao mesmo.
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a autonomia do Ministério Público:  
a realidade de São Tomé e Príncipe 

Kelve noBre de carvalHo*

Com a independência e a abolição do colonialismo em S. Tomé e Príncipe, 
modificou-se, durante a I República, o sistema judiciário. De facto, pese embora 
a Lei fundamental mantivesse a estrutura de um duplo grau de jurisdição, ou 
seja, coexistirem os Tribunais de 1ª instância, os tribunais de 2ª Instância e o 
Supremo, o certo é que, mais tarde, foram eliminados os tribunais de segunda 
instância, passando a existir apenas um Tribunal Judicial de Primeira Instância, 
funcionando em toda área em tribunal singular e, paralelamente, criou-se o Tri-
bunal Especial para Actos Contra-revolucionários – aprovado pelo Decreto-lei 
32/1975 e extinto apenas em 1989, pela Lei nº 1/89 –, com a competência para 
essencialmente julgar crimes políticos e alguns outros, tais como os “crimes de 
desobediência”. 

Durante todo este período, o Ministério Público funcionou sempre com um 
Procurador, a par do Procurador Popular afecto ao Tribunal Especial, cujo cargo 
foi criado pelo Decreto- Lei nº 13/79. 

Com a publicação da Constituição Política em 15 de Dezembro de 1975 
dispõe-se, o seu artigo 43º que “O Ministério Público promove e fiscaliza o 
respeito da Lei; Dirige a luta contra o crime e garante a respectiva punição 
pelos Tribunais” e no artigo 44º que “O Ministério Público é dirigido pelo Pro-
curador-Geral da República. Este ultimo nomeado, sob proposta do Ministro da 
Justiça, e é responsável perante o mesmo.” 

A primeira alteração de fundo após a independência foi operada pelo Decre-
to-Lei nº 26/79, que criou a “Lei Orgânica do Ministério da Justiça”, onde são 
incluídas todas as instituições judiciárias, surgindo a Procuradoria da República 
como sendo o “órgão do Ministério da Justiça” com competência para, junto dos 
Tribunais, defender a “legalidade revolucionária”, entre outras funções. 

Cerca de três meses depois, é publicada a Lei n.º 1/79, de 11 de Julho, “Lei 
da Organização Judiciária”, que, além de reforçar as competências anteriores 
dos Tribunais, vem estipular a subordinação dos mesmos à Assembleia Nacio-
nal, a quem têm de apresentar relatórios anuais e criando também outros “Tri-
bunais especiais”. Apenas com o Decreto–Lei n.º 7/80 é regulada a competên-
cia do Ministério Público, como sendo a do exercício e detenção da acção 
penal. 

* Procurador-Geral da República Democrática de São Tomé e Príncipe.



Em finais de 1983, a Lei n.º 2/83, de 12 de Dezembro, mantendo embora 
todo o demais sistema judiciário de 1979, cria uma nova instância chamada de 
Tribunal Superior de Recursos, que assumiu todas as funções do anterior Tribu-
nal Supremo, incluindo a jurisdição administrativa, fiscal e aduaneira, bem 
como as funções de “Tribunal de Contas”. Junto deste Tribunal Superior de Re-
cursos passou a existir o Provedor de Justiça, que veio assumir as funções da 
anterior Procuradoria da República. 

Após o processo de democratização operado em 1990, foi publicada a Lei 
Base de Sistema Judiciário, Lei n.º 8/91, de 11 de Novembro, que, implemen-
tando os princípios e as normas constitucionais nesta matéria, procedeu a uma 
profunda e radical ruptura com o sistema anterior, adaptando as instituições 
judiciárias ao novo contexto constitucional democrático. Foram, assim, cria-
das apenas duas instâncias de tribunais comuns, passando a existir apenas um 
grau de jurisdição: o Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Primeira Ins-
tancia.

 Debruçando-me agora mais concretamente sobre a autonomia e independên-
cia do MP santomense, é visível no EMMP, Lei n.º 13/2008 – Lei esta que subs-
tituiu a Lei n.º 9/1991 relativa à Lei Orgânica do Ministério Publico –, traços 
daquilo que foi o Conseil Superieur de la Magistrature, em França e mais ainda, 
o conceito do Ministério Publico Italiano, enquanto órgão do poder judicial in-
tegrado por magistrados com estatuto similar ao dos juízes e governado, como 
estes, por um Conselho colegial e autónomo do poder político. 

Procurou-se com a referida Lei aliar as características de unidade e hierar-
quia tradicionais de um Ministério Publico de clara inspiração Napoleónica com 
as novas garantias constitucionais e estatutárias, passado mesmo a ter-se um 
estatuto constitucional de Magistrados equiparados ao dos juízes. 

Passa a existir com a Lei n.º 11/2008 a garantia da estabilidade, que se traduz 
com a inamovibilidade dos juízes, no facto de, ao contrário dos funcionários 
públicos, os Magistrados do MP só poderem ser transferidos, suspensos, apo-
sentados, demitidos ou de qualquer forma afastados apenas nos casos previstos 
na lei (art.º 36º do EMMP).

Esta Garantia preserva os interesses constitucionais na medida que assegura 
a objectividade e imparcialidade bem como a auto-determinação da consciência 
jurídica dos Procuradores. 

No EMMP São-tomense a corelação entre o cariz hierárquico, a democra- 
cia e a independência do MP conseguiu-se com a Criação de Procuradoria- 
-Geral da República, órgão constitucional supremo do Ministério Público. Este 
órgão subdivide-se no Procurador-Geral – instrumento monocrático que a ela 
preside, nomeado para um mandato de 6 anos, que responde politicamente 
(carne para o canhão) pela acção e inacção do Ministério Publico – e por um 
conselho superior, órgão plural (art.º 15.º), composto por cinco membros (PGR, 
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um representante do PR; um representante PA, um da Assembleia e um do Mi-
nistério da Justiça) e por um funcionário com intervenção restrita às questões 
dos funcionários de justiça, eleito pelos seus pares. Este último órgão visa, nos 
termos do art.º 16.º, a gestão das carreiras e da disciplina do MP, bem como a 
avaliação de mérito através de inspeções dos magistrados e funcionários. Tem 
atribuições para propor ao Ministro da Justiça, por intermédio da PGR, provi-
dências legislativas e diretrizes com vista ao aperfeiçoamento das instituições 
judiciais. 

Temos assim um ministério público que foi pensado como um órgão de jus-
tiça autónomo, próprio do poder judicial, e não como um órgão da administra-
ção pública: por essa razão, está inserido na parte da constituição de São Tomé 
e Príncipe referente aos Tribunais. 

Com a Lei 13/2008, a intervenção do poder político (Ministério da Justiça) 
passou a ser meramente circunstancial, o Ministro da Justiça pode através do 
PGR, solicitar informações sobre a ação do Ministério e não tem poderes direti-
vos em matéria penal ou nas relacionadas com as funções constitucionais desta 
magistratura na representação e na defesa dos interesses públicos que lhes estão 
cometidos, nomeadamente, a legalidade democrática. 

Dada também a função do MP enquanto advogado do Estado (representar os 
interesses privados da administração) pode neste âmbito o ministro de justiça 
dar orientações ao Ministério Publico, relativas a processos que se dirijam à 
defesa daqueles interesses. 

Ressalva-se que, de acordo com o que preceitua a Lei 13/2008, o conceito e 
o âmbito de hierarquia inerentes as estruturas do MP São-tomense implicam só 
e nada mais que a subordinação dos magistrados de grau inferior aos de grau 
superior, nos exatos termos definidos pela referida Lei e a consequente e exclu-
siva obrigação de acatamento por aqueles das diretivas, ordens e instruções re-
cebidas da hierarquia do MP, excluindo-se instruções que provenham de qual-
quer membro do executivo ou de qualquer outro órgão de poder, inclusive 
judicial. 

Desta forma se consolidou a autonomia do MP Santomense face ao poder 
político que, assim, é hoje entendido geralmente como órgão de poder judicial e 
não órgão de administração pública ou, como a ponte entre o poder executivo e 
o judicial. 

Na vertente interna, há também nos EMMP, aspectos de verdadeira autono-
mia e independência, pois a lei consagra possibilidade de os magistrados recu-
sarem-se ao cumprimento de instruções hierárquicas que violem a sua consciên-
cia jurídica, à exceção das que provierem diretamente do PGR, que apenas 
podem ser recusadas com o fundamento de violação da lei. 

Assim, ao contrário dos funcionários públicos que apenas podem recusar 
ordens ilegais e que devem recusar as que constituírem crime, em São Tomé e 
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Príncipe, os Magistrados do ministério público podem invocar a violação da sua 
consciência jurídica para recusar o cumprimento de instruções hierárquicas. 

Todo este conjunto de normas e garantias constitucionais do Ministério  
Publico, fruto das sementes lançadas pela LOMP (Lei n.º 9/1991), consolidado 
e concretizado pela atual Lei 13/2008, garantem formalmente a independência e 
autonomia que qualquer Ministério Publico deve ter, num estado dito de direito 
e democrático. Entretanto dados os sucessivos avanços que o Ministério Público 
santomense tem tido no combate à corrupção e aos crimes económicos, tem-se 
assistido (embora não impávidos e amordaçados) a sinais preocupantes que, 
concretamente, se persistirem poderão constituir ameaças à autonomia e inde-
pendência dos Magistrados do Ministério Publico no futuro. Estes são, nomea-
damente, a supressão de subsídios e os cortes de salários – tendo-se se chegado 
a situação de não haver mais uma equiparação aos salários dos magistrados ju-
diciais.
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Órgãos de soberania: o Governo na atual constituição  
da República de cabo Verde 

Jonas gentil*

I. O Governo da República de Cabo Verde, nos termos da atual Constituição 
da República de 2010 (Lei n.º 1/VII/2010)1, é um órgão de soberania num uni-
verso de três para além deste, a saber: o Presidente da República, a Assembleia 
Nacional e os Tribunais – como, de resto, acontece com a maior parte dos Esta-
dos membros da CPLP2. A sua função constitucional é fundamentalmente a de 
definir, dirigir e executar a política geral interna e externa do país e, enquanto 
órgão responsável pela condução política do Estado, é também o principal agen-
te da Administração Pública (artigo 119.º e 185.º da Constituição da República 
de Cabo Verde (CRCV)3. O estatuto do Governo reparte-se essencialmente pe-

* Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Jurista da Agência Nacio-
nal do Petróleo de São Tomé e Príncipe, Presidente do Instituto do Direito e Cidadania, Membro do Insti-
tuto de Direito de Língua Portuguesa e Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de São 
Tomé e Príncipe. Este texto, na sua génese, tem por base um estudo comparativo dos órgãos de soberania 
da CPLP. Por economia de estudo e, tendo em conta o que se propõe, pelo menos nesta fase – “Os órgãos 
de soberania na Constituição da República de Cabo Verde” –, o presente trabalho corresponde tão só, e 
parcialmente, à secção relativa ao órgão de soberania objeto de estudo. O autor não podia publicar este 
comentário sem antes agradecer ao amigo, Professor Mário Silva, pela leitura (e os respectivos contribu-
tos) a uma versão inicial desta breve análise às vicissitudes do Governo Constitucional Cabo-verdiano.

1 Ver Boletim Oficial – Suplemento, I.ª Série n.º 17 de 3 de Maio de 2010 (retificado pelo Boletim Oficial, 
I.ª Série, n.º 28 de 26 de Julho de 2010).

2 Note-se que, nalguns Estados onde o sistema de Governo é o Presidencialismo, o Governo não constitui 
um órgão de soberania.

3 O marco histórico constitucional de Cabo Verde tem na sua génese, muito por causa dos Movimentos de 
Libertação, neste caso em particular o Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), 
e da Revolução dos Cravos de 1974 e, com efeito, o acesso à independência política em 5 de Julho de 1975, 
as lutas de libertação do domínio colonial português. Após a independência, Cabo Verde viria a aprovar, 
em 5 de Julho de 1975, uma Lei Constitucional Provisória – a Lei de Organização Política do Estado 
(LOPE) – que funcionou como uma Constituição. A LOPE estabelece, de modo originário, na história 
constitucional Cabo-verdiana, a qualificação formal de Primeiro-Ministro. Neste instrumento jurídico o 
PM era designado pelo Parlamento e a nomeação e demissão dos membros do Governo, sob proposta do 
PM, caberia ao Presidente da República (artigo 8 e 13.º). O Presidente da República tinha ainda o direito 
de assistir às reuniões do Conselho de Ministros e presidi-las, o que, é sabido que acontecia sempre. Assim, 
o PM (Governo), nota-se, era responsável perante a Assembleia Nacional Popular (ANP) e, no intervalo 
das sessões parlamentares, respondia perante o Presidente da República (artigos 11.º e 14.º). A LOPE, 
concebida para durar 90 dias acabou por servir o Estado Cabo-verdiano de 1975 a Fevereiro de 1981, 
momento em que Cabo Verde aprovou a sua primeira Lei Fundamental da República no sentido pleno e 
rigoroso do termo (Note-se que a Constituição da República foi aprovada em 1980 mas só entrou em vigor 
em 1981). Esta vigorou até 1992, tendo sido objeto de uma revisão em 1990. É com a revisão de 1990, 
através da Lei nº 2/III/90, de 28 de Setembro, que o PM passou a ser nomeado e exonerado pelo Presiden-
te da República, ouvidas as forças políticas representadas na ANP, diferentemente do que acontecia no 
âmbito da versão originária da CRCV de 1980. O PM assume assim um papel de destaque pois passou a 
presidir o Conselho de Ministros ao contrário do que estava estabelecido na primeira versão da CRCV de 



las disposições constitucionais consagradas no Título IV da Parte V da CRCV, 
que se divide em quatro capítulos, a saber: i) Função, Responsabilidade Polí-
tica, composição e Organização; ii) início e Termo das Funções; iii) Forma-
ção e Subsistência do Governo, e iv) competência do Governo. 

O Governo Cabo-verdiano é, assim, nos termos constitucionais, um órgão 
independente, com competências políticas, legislativas, administrativas e de au-
torregulação. Sendo o Governo um órgão hierarquicamente estruturado e de 
responsabilidade hierárquica4 é constituído pelo Primeiro-Ministro (PM), 
seguido dos Ministros e dos Secretários de Estado (artigo 187.º CRCV), havendo 
entre todos relações de dependência e responsabilidade hierárquica. É através de 
um diploma legislativo do Governo que este deve definir em concreto qual a 
composição que pretende ao Governo, dando a Constituição uma total liberdade 
ao órgão na definição dessa composição. A CRCV prevê ainda a possibilidade 
de existirem Vice-Primeiros Ministros. A orgânica do Governo – número, desig-
nação e atribuições de Ministérios – é a única matéria legislativa de competência 
exclusiva deste (artigos 187.º e 204.º da CRCV).

II. O estatuto constitucional do Governo Cabo-verdiano, no plano das respe-
tivas competências, traduz uma indicação bem evidente a respeito dos seus nú-
cleos fundamentais. Nestes termos, as competências do Governo, na sua totali-
dade, encontram-se descritas na CRCV e remetem-se a diferentes funções: 
políticas, legislativas e administrativas. 

No que concerne às competências políticas (artigo 203.º CRCV) o Gover-
no, no exercício das suas funções deve: a) Definir e executar a política interna e 
externa do país; b) Aprovar propostas de lei e de resolução a submeter à Assem-
bleia Nacional; c) Apresentar moções de confiança; d) Propor à Assembleia 
Nacional o Orçamento do Estado; e) Referendar os atos do Presidente da Repú-
blica nos termos do número 2 do artigo 138º; f) Apresentar à Assembleia Nacio-
nal a Conta Geral do Estado e as contas das demais entidades públicas que a lei 
determinar, nos termos constitucionais e legais; g) Apresentar à Assembleia  
Nacional o estado da Nação; h) Assegurar a representação do Estado nas rela-

1980, e o Presidente da República só ficou a poder presidir o Conselho de Ministros, sempre que o PM o 
convidasse e ele aceitasse. Por seu turno, a CRCV de 1992 (Lei Constitucional nº 1/IV/92), uma nova 
Constituição da República de pendor parlamentar, acabou por dar seguimento a um conjunto de soluções 
importantes que decorriam da Constituição de 1980 (sendo esta revista em 1981, 1988 e 1990) e, não 
obstante revogar os artigos 1.º a 93.º da Constituição Política de 1980, a Lei n.º 2/81, as Leis Constitucio-
nais nos 1/III/88 e 2/III/90, traduz-se num instrumento jurídico que trouxe um avanço notável na história do 
constitucionalismo cabo-verdiano. Um aspeto fundamental manifesta-se na ideia de que o Governo deixou 
de ser politicamente responsável perante o Presidente da República, resultando daí a inexistência do prin-
cípio da dupla responsabilidade e, por conseguinte, uma rutura com a tradição constitucional cabo-ver-
diana que vinha desde a LOPE (vide artigo 14.º da LOPE e artigo 78.º da CRCV de 1980). 

4 No entanto, conforme entende Mário Silva, este conceito é polémico na medida em que há quem advogue 
pela inexistência de hierarquia em sentido próprio entre os membros do Governo.
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ções internacionais; i) Negociar e ajustar convenções internacionais; j) Aprovar, 
por decreto, os tratados e acordos internacionais cuja aprovação não seja da 
competência da Assembleia Nacional nem a esta tenha sido submetida; k) Pro-
nunciar-se sobre a execução da declaração do estado de sítio ou do estado de 
emergência e adotar as providências que se mostrem adequadas à situação, nos 
termos da Constituição e da lei; l) Praticar os demais atos que lhe sejam come-
tidos pela Constituição ou pela lei. 

Neste âmbito, compete ainda ao Governo Cabo-verdiano, nos termos do  
n.º 2 da mesma disposição constitucional, propor ao Presidente da República: a) 
A sujeição a referendo de questões de relevante interesse nacional, nos termos 
do artigo 103º; b) A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência; 
c) A declaração de guerra e a feitura da paz; d) A nomeação do Presidente e de-
mais juízes do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República, do Chefe 
de Estado-maior e do Vice-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, bem 
como dos Embaixadores, dos representantes permanentes e dos enviados extra-
ordinários. 

Em relação às competências legislativas (n.º 1 do artigo 204.º CRCV), com-
pete exclusivamente ao Governo, reunido em Conselho de Ministros, no exercí-
cio de funções legislativas, fazer e aprovar decretos-lei e outros atos normativos 
sobre a sua própria organização e funcionamento. É ainda competência do Go-
verno, no exercício de funções legislativas: a) Fazer decretos-lei em matérias 
não reservadas à Assembleia Nacional; b) Fazer decretos-legislativos em maté-
rias relativamente reservadas à Assembleia Nacional, mediante autorização  
legislativa desta; c) Fazer decretos-lei de desenvolvimento das bases e regimes 
gerais contidos em leis; d) Fazer decretos de aprovação de tratados e acordos 
internacionais. 

Os decretos-legislativos e os decretos-lei referidos nas alíneas b) e c) do nú-
mero 2 do artigo 204.º CRCV deverão indicar, respetivamente, a lei da autoriza-
ção legislativa e a lei de bases ao abrigo da qual são aprovados.

No que se refere às competências administrativas do Governo (artigo 205.º 
da CRCV) a Constituição Cabo-verdiana estipula que é da competência deste, 
no exercício destas funções administrativas: a) Elaborar e executar o Orçamento 
do Estado; b) Fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis;  
c) Dirigir os serviços e a atividade da administração direta do Estado, civil ou 
militar, e superintender na administração indireta, bem como exercer tutela 
sobre a administração autónoma; d) Praticar os atos exigidos pela lei respeitantes 
aos funcionários públicos e agentes do Estado e de outras pessoas coletivas 
públicas; e) Garantir o respeito pela legalidade democrática; f) Praticar todos os 
atos e tomar todas as providências necessárias à promoção do desenvolvimento 
económico-social e à satisfação das necessidades coletivas; g) Exercer outras 
competências que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei.
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III. O Governo de Cabo Verde é composto por membros com diversos cargos 
(Primeiro-Ministro5, Vice-Primeiros-Ministros, caso se preveja a sua existência, 
e Ministros), sendo que estes constituem o Conselho de Ministros6. Nestas reu-
niões do executivo podem ainda participar os Secretários de Estado, quando 
convocados pelo Primeiro-Ministro. A Constituição da República prevê ainda a 
existência de Conselhos de Ministros Especializados (artigo 188.º, n.º 3, da 
CRCV). 

O Conselho de Ministros, presidido pelo Primeiro-Ministro ou pelo Presi-
dente da República, quando convocado pelo Primeiro-Ministro (artigos 188.º e 
135.º, n.º 2, CRCV), traduzem-se na estrutura fundamental de funcionamento do 
Governo e, no caso Cabo-verdiano, funciona quer em aspetos legislativos quer 
em aspetos políticos, nomeadamente definir as linhas gerais da política gover-
namental interna e externa, bem como as da sua execução e proceder à sua 

5 O Primeiro-Ministro, nos termos da atual constituição da República de cabo Verde, é o órgão singular 
que preside o Conselho de Ministros, máxime, o próprio Governo, dirigindo e coordenando a sua política 
geral e funcionamento (al. a) e b) do artigo 207.º CRCV). A Presidência do Conselho de Ministros, entida-
de que tem a missão fundamental de prestar apoio ao Conselho de Ministros, ao Primeiro-Ministro e aos 
demais membros do Governo, é também a entidade responsável pela promoção da coordenação entre os 
ministérios e os diversos departamentos governamentais. A Presidência do Conselho de Ministros é equi-
parada a um ministério diretamente chefiado pelo Primeiro-Ministro, na sua qualidade de presidente do 
Conselho de Ministros (ver Decreto-Lei nº 25/ 2011, de 13 de Junho, que estabeleceu a Orgânica do Go-
verno e o Regimento do Conselho de Ministros n.º 01/2011, de 27 de Junho). Não obstante estar submeti-
do ao princípio da colegialidade que caracteriza o Conselho de Ministros, o PM possui competências 
próprias e competências delegadas, nos termos da Constituição e da lei e os Ministros do Governo pos-
suem competência própria que a Constituição e a lei lhes atribui e a competência que, nos termos da lei, 
lhes for delegada pelo Conselho de Ministros ou pelo PM (artigos 207.º e 208.º da CRCV e artigo 4.º, 7.º 
e 29.º do Decreto-Lei nº 25/ 2011, de 13 de Junho). 

 Importa aqui, por se manifestar oportuno, abordar a trajetória do cargo de Primeiro-Ministro e, consequen-
temente, o percurso histórico do constitucionalismo da República de Cabo Verde tendo em consideração a 
sua evolução num contexto em que o Estado Cabo-verdiano (e outros da CPLP) fazia ainda parte do Im-
pério Português. Nestes termos, é com o aparecimento da Monarquia Constitucional, que se criou o cargo 
do Presidente do Conselho de Ministros e, é com a proclamação do regime Republicano em Portugal (5 de 
outubro de 1910) e a Constituição de 1911 que o referido cargo passa a designar-se de Presidente do Mi-
nistério. A Constituição de 1911 vigorou até 1926, momento em que outra revolução viria a pôr termo à 
sua vigência e, consequente, a I República Portuguesa inaugurando desta forma um outro período consti-
tucional, o da II República ou, empregando a expressão da época, o Estado Novo que se caracterizava pelo 
seu autoritarismo fascizante. É assim, após os sucessivos governos provenientes da Ditadura Militar resul-
tante do pronunciamento de 28 de maio de 1926, que o cargo voltaria a designar-se, com a aprovação da 
Constituição de 1933, por Presidente do Conselho de Ministros. A Revolução dos Cravos, ocorrida a de 25 
de Abril de 1974 e a Constituição da República Portuguesa de 1976, aprovada em 2 de Abril desse mesmo 
ano, procederam a nova alteração e, estabeleceram, pela primeira vez na história constitucional Portugue-
sa (e, com efeito, das Províncias Ultramarinas, designação que aparece com o regime ditatorial do Estado 
Novo), a denominação oficial que vigora até ao momento, de Primeiro-Ministro. Desta forma, até ao libe-
ralismo e à vigência dos regimes constitucionais, em rigor, não se pode falar do cargo de Primeiro-Minis-
tro, muito embora houvesse o cargo de Secretário de Estado, cargo cujas funções eram limitadas devido a 
ausência de separação de poderes.

6 Os membros do Governo estão vinculados ao seu programa governamental, bem como, às deliberações 
tomadas em Conselho de Ministros, e são solidárias e politicamente responsável pela sua execução (artigo 
195.º e 196.º CRCV). 
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avaliação regular, deliberar sobre a apresentação de moção de confiança à  
Assembleia Nacional, aprovar as propostas de lei e de resolução a apresentar à 
Assembleia Nacional, aprovar as propostas de referendo, de declaração de esta-
do de sítio ou de estado de emergência, de declaração de guerra ou de feitura de 
paz a apresentar ao Presidente da República, aprovar tratados e acordos interna-
cionais da competência do Governo, aprovar, no exercício de funções legislati-
vas do Governo, os decretos, os decretos-legislativos e os decretos-lei, aprovar 
os decretos-regulamentares, resoluções e moções, nos termos dos artigos 264º a 
268º, aprovar a proposta de Orçamento do Estado e as propostas de sua altera-
ção, aprovar os atos do Governo que envolvam aumento ou diminuição de recei-
tas e despesas públicas, aprovar as propostas de nomeação do Presidente e de-
mais juízes do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República, do Chefe 
de Estado-maior e Vice-Chefe de Estado-maior das Forças Armadas e dos em-
baixadores, representantes permanentes ou enviados extraordinários, nomear os 
altos representantes previstos no artigo 189º, deliberar sobre outros assuntos da 
competência do Governo que lhe sejam cometidos pela Constituição ou por lei 
ou apresentados pelo Primeiro-Ministro ou por qualquer Ministro (artigos 188.º 
e 206.º da CRCV). 

Os Conselhos de Ministros Especializados, em razão da matéria, são compe-
tentes para, preparar matérias para deliberação do Plenário, coordenar a execu-
ção de deliberações do Plenário, exercer funções regulamentares, administrati-
vas ou outras que lhe forem delegadas pelo Plenário (artigo 188.º CRCV).

De acordo com a Lei Fundamental Cabo-verdiana, o Primeiro-Ministro pos-
sui competências próprias e competências delegadas nos termos da Constituição 
e da Lei e os Ministros do Governo possuem competências próprias que a Cons-
tituição e a Lei lhes atribuem e as competências que, nos termos da lei, lhes  
forem delegadas pelo Conselho de Ministros ou pelo Primeiro-Ministro. 

Os Secretários de Estado não dispõem de competências próprias, exercen-
do, em cada caso, as competências que neles forem delegadas e as funções que 
lhes forem cometidas pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro respetivo, com 
possibilidade de conferir poderes de subdelegação aos titulares de altos cargos 
públicos ou no pessoal dirigente e equiparado, deles dependentes (artigos 207.º 
e 208.º da CRCV e artigo 4.º, 7.º e 29.º do Decreto-Lei nº 25/ 2011, de 13 de 
Junho).

A Constituição da República Cabo-verdiana prevê a substituição dos mem-
bros do Governo. Assim, o Primeiro-Ministro é substituído, nos seus impedi-
mentos e ausências, pelo Vice-Primeiro Ministro ou, na falta deste, pelo Minis-
tro por ele indicado ao Presidente da República. Na falta de indicação ou  
no caso de vacatura, não havendo Vice-Primeiro Ministro, compete ao Presiden-
te da República designar um Ministro para substituir o Primeiro-Ministro. O 
Ministro é substituído, em caso de vacatura, impedimentos ou ausências e, em 
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geral, nos casos de impossibilidade ou incapacidade de exercício efetivo de fun-
ções, pelo Ministro designado pelo Primeiro-Ministro (artigo 190.º da CRCV). 
De acordo com o artigo 194.º o PM é nomeado pelo Presidente da República, 
ouvidas as forças políticas com assento na Assembleia Nacional e tendo em 
conta os resultados eleitorais, a existência ou não de força política maioritária e 
as possibilidades de coligações ou de alianças. Os outros membros do Governo 
são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. 

V. Quanto à responsabilidade política do Governo de Cabo Verde, este é 
responsável perante a Assembleia da Nacional pela condução e execução da 
política interna e externa do Estado. Nestes termos, o Primeiro-Ministro é poli-
ticamente responsável perante a Assembleia Nacional, os Vice-Primeiros Minis-
tros e os Ministros são responsáveis perante o Primeiro-Ministro e, no âmbito da 
responsabilidade política do Governo, perante a Assembleia Nacional e os  
Secretários de Estado são politicamente responsáveis perante o Primeiro-Minis-
tro e os respetivos Ministros (artigo 186.º e 198.º da CRCV).

VI. Em matéria de responsabilidade criminal dos membros do Governo, a 
Constituição da República estabelece que nenhum membro do Governo pode 
ser detido ou preso preventivamente sem prévia autorização da Assembleia  
Nacional, salvo em caso de flagrante delito, por crime a que corresponda pena 
de prisão, cujo limite máximo seja superior a três anos. É a Assembleia Nacional 
o órgão de soberania competente para decidir se o membro do Governo em cau-
sa deve ou não ser suspenso de funções para efeitos de prosseguimento do pro-
cesso, sendo contudo obrigatória a suspensão quando se trate de crime a que 
corresponda pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a oito anos.

VII. Em matéria relacionada com o início e cessação das funções do Gover-
no, a figura do Primeiro-Ministro desempenha um papel preponderante. Note-se 
que, o Governo inicia as suas funções com a posse do Primeiro-Ministro e dos 
Ministros e cessa-as com a sua demissão, exoneração, morte ou incapacidade 
física ou psíquica permanente do Primeiro-Ministro. 

Assim, o Primeiro-Ministro inicia funções com a sua posse e cessa-as com a 
sua exoneração pelo Presidente da República, a seu pedido ou na sequência da 
demissão do Governo. Portanto, a demissão do Primeiro-Ministro implica, nos 
termos da Constituição da República Cabo-verdiana, a cessação das funções do 
órgão executivo por excelência (artigo 191.º CRCV). Neste sentido, o n.º 1 do 
artigo 202.º da CRCV vem estabelecer os casos em que pode haver demissão do 
Governo: a) O início de nova legislatura e a dissolução da Assembleia Nacional; 
b) A aceitação pelo Presidente da República do pedido de exoneração apresen-
tado pelo Primeiro-ministro; c) A morte ou a incapacidade física ou psíquica 
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permanente do Primeiro-Ministro; d) A não submissão à apreciação da Assem-
bleia Nacional do seu programa ou a não apresentação, juntamente com este, da 
moção de confiança sobre a política geral que pretende realizar; e) A não apro-
vação de uma moção de confiança; f) A aprovação de duas moções de censura 
na mesma legislatura. 

Por último, o Presidente da República, desde que esteja em causa a garantia 
de um regular funcionamento das instituições do Estado, pode demitir o Gover-
no no caso de aprovação de uma moção de censura, ouvidos os partidos repre-
sentados na Assembleia Nacional e o Conselho da República (artigos 202.º,  
n.º 2 e 135.º, n.º 2, alínea c) da CRCV). Note-se que, a Assembleia Nacional, 
pode, por iniciativa de um quinto dos Deputados ou de qualquer Grupo Par- 
lamentar, votar moções de censura [fundamentada] ao Governo sobre a sua 
política geral ou sobre qualquer assunto relevante a nível nacional. Se a moção 
de censura não for aprovada, os seus signatários não poderão apresentar outra 
durante a mesma sessão legislativa (artigo 201.º da CRCV). O Governo pode, 
por deliberação do Conselho de Ministros, solicitar em qualquer momento, à 
Assembleia Nacional uma moção de confiança sobre a orientação política  
que pretende seguir ou sobre qualquer outro assunto de relevante interesse na-
cional. Por deliberação do Conselho de Ministros, o Governo pode retirar a 
moção de confiança até ao início da sua discussão pela Assembleia Nacional 
(artigo 200.º).
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hOMEnaGEM a EDMaR caRVaLhO

PRiMEiRO BaSTOnáRiO Da ORDEM DOS aDVOGaDOS Da  
REPúBLica DEMOcRáTica DE SÃO TOMé E PRÍnciPE

O caso novo juiz conselheiro para o Supremo Tribunal de Justiça 
1 edmar carvalHo*

Muito se tem falado sobre a eleição do novo juiz conselheiro para o Supremo 
Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe (doravante: STJ) através de uma 
Resolução da Assembleia Nacional. Por isso, sirvo-me desta mensagem para 
tecer um comentário sobre a apelidada “Sarna Jurídica”, publicada no jornal o 
Parvo, e dar conta do seguinte: juridicamente, a resolução pode assumir a forma 
dos regulamentos aprovados em Conselho de Ministros e não é objecto de pro-
mulgação (Esteves de Oliveira, Dir. Administrativo, 1, 2.ª reimp.131).

Quando produzida pela Assembleia Nacional (Parlamento), a resolução re-
verte-se de um acto político e não num acto administrativo definitivo e executó-
rio, sujeito ao controlo jurisdicional pelo pleno do STJ – cf. artigo 15.º, n.º 4, 
alíneas a) e b) e artigo 15.º, n.º 6, alíneas a) e b) da Lei n.º 8/91, a Lei Base do 
Sistema Judiciário em vigor (na jurisdição de São Tomé e Príncipe).

Nos normativos da citada lei não há referência ao controlo jurisdicional (ju-
rídico-administrativo) das resoluções da Assembleia Nacional de STP. Assim 
sendo, a eleição do juiz conselheiro para o STJ, à semelhança do que foi fei- 
to em 2003 (eleição do juiz conselheiro Silvestre da Fonseca Leite – Resolução 
n.º 6/VII/2003, publicado no DR n.º 6), não é susceptível nem passível de recur-
so contencioso administrativo de anulação.

Por isso, em minha opinião e salvo o devido respeito, a apelidada “Sarna 
Jurídica” por um jornal (o Parvo) foi criada pelo próprio Conselho Superior 
Judiciário, que constituiu um júri de concurso fantoche, cujos membros não 
reuniam requisitos para seleccionar, avaliar e classificar de forma fundamentada 
os juízes candidatos ao Supremo Tribunal de Justiça.

Acresce que o Conselho Superior Judiciário não enviou nenhuma delibera-
ção à Assembleia Nacional com a fundamentação da avaliação e classificação 
dos juízes mas, simplesmente, pediu à Assembleia que fizesse a eleição de um 
juiz conselheiro para o STJ, de entre os três nomes enviados (todos fizeram 

* Primeiro Bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. A versão original do texto pode ser 
consultado no site da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe (http://www.oastp.st/artigos_opniao.
htm). A Ordem dos Advogados de S. Tomé e Príncipe foi criada através da Lei n.º 10/2006, de 22 de  
Dezembro, publicada no DR n.º 46, que aprova igualmente os seus estatutos



campanhas juntos dos partidos com assento parlamentar), o que, efectivamente, 
foi feito através da Resolução n.º 92/VIII/2010, publicada em DR n.º 24. Tratou- 
-se de seguir a prática do passado.

É preciso não esquecer que a inspecção judiciária feita pelo inspector 
nacional e coadjuvado pelo inspector estrangeiro (Juiz Conselheiro Português), 
atribuiu a classificação de medíocre a uma boa parte dos juízes da primeira ins-
tância. E, certamente, se fosse feita uma nova inspecção judicial os resultados 
não deixariam de revelar a má qualidade dos juízes.

Portanto, o que temos vindo assistir é uma vergonha para os órgãos da Repú-
blica, em especial os Tribunais, bem como a sua conflitualidade com outro ór-
gão de soberania, que é o Parlamento. Por outro lado, há desprestígio para as 
instituições, como o Conselho Superior Judiciário, que apenas comete ilegalida-
des e favorecimento.

Como pode o Conselho Superior Judiciário deliberar que não dá posse ao 
juiz eleito pela Assembleia Nacional para ocupar o cargo de juiz conselheiro do 
STJ enquanto não houver decisões quer sobre recurso contencioso administrati-
vo quer sobre recurso de inconstitucionalidade, este último interposto por um 
número insuficiente de Deputados e que não têm legitimidade nem interesse em 
agir?

Será que a Assembleia Nacional enquanto órgão de soberania alterará a sua 
decisão?

Tenhamos a coragem de alterar os Estatutos da Magistratura Judicial, insti-
tuir uma inspecção judicial com pessoal altamente capacitado e sério. Por outro 
lado, devemos alterar a Constituição no sentido de não permitir que os Juízes 
Conselheiros sejam nomeados e exonerados, nos termos da Lei, pela Assem-
bleia Nacional mas sim eleitos – aliás, é o que tem sido a prática constante e é 
também o que sucede com o juiz Conselheiro para o Tribunal Constitucional.

Há países em que o juiz conselheiro para o Supremo Tribunal de Justiça é 
nomeado ora pelo Presidente da República (Brasil, USA etc.), ora eleito pelo 
Parlamento ou também nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura Judi-
cial na sequência de um concurso curricular passado à “pente fino” por um júri 
concurso composto por Juízes Conselheiros insuspeito e da mais elevada cate-
goria.

Tenhamos então a coragem de adoptar critérios que permitam fazer chegar 
ao STJ os melhores juízes e não os comprovadamente medíocres, com laivos de 
corrupção e favorecimento nas suas condutas e decisões.
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Recensão ao “Manual de Direito constitucional de Moçambique” 
de Jorge Bacelar Gouveia 

1 Jonas gentil*

Jorge Bacelar Gouveia, Professor Catedrático da Faculdade de Direito de 
Universidade Nova de Lisboa, no passado mês de outubro de 2015, trouxe até 
nós, numa edição organizada pela Faculdade de Direito da Universidade Nova 
de Lisboa e pelo CEDIS, mais um extraordinário Manual jurídico – Direito 
Constitucional de Moçambique. IDILP, Lisboa-Maputo, 2015 (ISBN 978-989-
-20-5979-2).

Esta publicação é merecedora de destaque não apenas pela exposição doutri-
nal que o autor imprime na obra como também por proporcionar aos leitores um 
quadro completo do Direito Constitucional da República de Moçambique, ma-
xime, a estrutura político-constitucional do Estado, onde se inclui, entre outros, 
a constituição de instituições nacionais, a conexão às estirpes portuguesa, a 
complexidade de determinados institutos e, em particular, os problemas herme-
nêuticos concretos suscitados pela Lei Suprema moçambicana. 

Nesta obra, Jorge Bacelar Gouveia, o mais Jovem Professor Catedrático de 
Direito de Portugal, Presidente do Conselho Científico e da Faculdade de Direi-
to da Universidade Nova de Lisboa do principal centro de investigação de Direi-
to em Portugal, o CEDIS, não esquece a trajetória histórica da República de 
Moçambique e, muito pelo contrário, recorre insistente e cautelosamente aos 
importantes factos que corroboram o seu itinerário histórico-político, pois ape-
nas estes se traduzem nas verdadeiras causas que justificam e sustentam o atual 
quadro institucional, amplamente reconhecido pela Constituição da República 
de 2004.

A obra Direito Constitucional de Moçambique é, assim, o primeiro esforço 
doutrinário globalmente explicativo do Direito Constitucional, destinando-se a 
todos os interessados deste preponderante sector do Direito, desde os estudantes 
dos diferentes ciclos aos profissionais forenses, como magistrados, procurado-
res e advogados, passando ainda pelos políticos, dirigentes e professores univer-
sitários, com especial ênfase para os de Direito. Nesta obra, a atual Constituição 
da República de Moçambique (2004) é analisada com profundidade, seguindo a 
sua sistematização e revelando-se, assim, numa investigação cientificamente 

* Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Jurista da Agência Nacio-
nal do Petróleo de São Tomé e Príncipe, Presidente do Instituto do Direito e Cidadania, Membro do Insti-
tuto de Direito de Língua Portuguesa e Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de São 
Tomé e Príncipe. 



sólida mas também num trabalho com vocação pedagógica fundamental no  
auxílio, para todos que querem ou necessitam conhecer a Lei Fundamental, à 
compreensão do sistema político-constitucional do Estado Moçambicano.

Neste Direito Constitucional de Moçambique, o Professor Doutor Jorge Ba-
celar Gouveia, meu Mestre e amigo de quem me orgulho em ser discípulo, rele-
va numa preocupação de discussão dos problemas que podem advir do mais alto 
patamar, isto é, no âmbito da interpretação da Constituição Moçambicana e, não 
se apoiando apenas na Teoria do Direito Constitucional, o Professor salienta um 
conjunto de questões e identifica as ferramentas nas quais os operadores jurídi-
cos moçambicanos (e não só) se devem apoiar para resolver as complexida- 
des que possam resultar da aplicação prática da Constituição da República de 
Moçambique de 2004. Assim, é por esta mesma razão que, nos parece óbvio, 
não se poder atribuir a este Direito Constitucional de Moçambique o caracter 
estritamente doutrinal.

Um aspeto fundamental, entre outros não menos relevantes que se poderia 
também evidenciar, merece ser aqui destacado, é precisamente o da Organiza-
ção do Poder Político (Capítulo IX, pp. 369-430), em particular, a própria estru-
tura institucional dos órgãos de soberania. Este ponto merece aqui ser parti- 
cularmente salientado porque, a meu ver, em nenhum outro trabalho de 
investigação de Direito Constitucional moçambicano, pelo menos que tenha 
tido a oportunidade de ler, se tenha aprofundado em moldes tão elucidativo, 
conforme fez o Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia nesta edição, com tanta 
clareza e rigor a estrutura jurídico-constitucional das instituições moçambica-
nas.

Em suma, e como ficou vincado, o resultado final é a publicação de uma obra 
de distinta, com mais de 700 páginas de extensão, onde a Constituição de  
Moçambique de 2004 é analisada com profundidade, seguindo a sua sistemati-
zação e revelando-se, assim, um trabalho científico de extrema importância para 
todos, sobretudo para aqueles que se dedicam ao estudo e/ou aplicação do Direi-
to no ordenamento jurídico da República de Moçambique.
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* Texto oficial publicado no Diário da República n.º 146, de 30 de Novembro de 2015, pp. 966 ss. Esta Lei 
alterou apenas o artigo 25.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de Agosto de 2008, publicada no Diário da República 
n.º 47 de 12 de Agosto de 2008, por forma a permitir que cidadãos de determinados países e comunidades 
estejam isentos de vistos de entrada no território nacional.

Regime jurídico dos cidadãos estrangeiros em  
São Tomé e Príncipe 

Lei n.º 5/2015 de 30 de novembro de 2015*

Primeira alteração a Lei n.º 5/2008, de 12 de agosto

capítulo i
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objecto

A presente Lei regula a situação jurídica dos estrangeiros na República De-
mocrática de São Tomé e Príncipe, definindo as condições de entrada, perma-
nência, saída e expulsão, bem como as taxas e sanções aplicáveis. 

Artigo 2.º
Definições

Para os efeitos de aplicação deste diploma considera-se: 
a) Estrangeiro: o cidadão que não possui nacionalidade São-tomense;
b) Residente: o cidadão estrangeiro que seja titular de certificado de residên-

cia válido;
c) Clandestino: o cidadão estrangeiro que não conste do rol de tripulação 

nem na lista de passageiros de uma embarcação ou aeronave;
d) Irregular: o cidadão estrangeiro sem estar autorizado ou estando autoriza-

do exceda o período de permanência previsto nos termos do presente di-
ploma. 

Artigo 3.º
Regimes especiais

1. O disposto na presente Lei constitui o regime geral dos estrangeiros, sem 
prejuízo do estabelecido em leis especiais ou convenções internacionais de que 
a República Democrática de São Tomé e Príncipe seja parte contratante. 



2. A presente Lei não se aplica aos cidadãos dos Países Africanos de Língua 
Portuguesa que à data da independência se encontravam no território São- 
-tomense e que aí tenham permanecido. 

3. O estatuto dos agentes diplomáticos e consulares acreditados no país e as 
entidades equiparadas, assim como os respectivos familiares rege-se pelas nor-
mas de direito internacional. 

Artigo 4.º
competência

1. É da competência do Serviço de Migração e Fronteiras a garantia do cum-
primento do regime jurídico de estrangeiros e a aplicação das taxas e sanções 
administrativas previstas na presente Lei. 

2. Todos os requerimentos previstos no presente diploma devem ser dirigidos 
ao Director do Serviço de Migração e Fronteiras. 

3. Os recursos das decisões proferidas pelo Director do Serviço de Migração 
e Fronteiras, ainda que em delegação de poderes, têm natureza administrativa e 
são dirigidos ao Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna. 

4. O prazo limite de decisão de recurso é de 48 horas, quando tenha ocorrido 
uma detenção e de 15 dias, nos restantes casos. 

capítulo ii
Direitos, Deveres e Garantias dos Estrangeiros 

Artigo 5.º
Princípio Geral 

1. Os cidadãos estrangeiros que residam ou se encontrem legalmente no ter-
ritório de São Tomé e Príncipe gozam dos mesmos direitos e garantias e estão 
sujeitos aos mesmos deveres que os cidadãos São-tomenses, com excepção dos 
direitos e garantias políticas e dos demais direitos e deveres expressamente  
reservados por Lei aos cidadãos nacionais. 

2. Os cidadãos estrangeiros residentes, salvo acordo ou convenção interna-
cional em contrário, não podem exercer funções públicas ou que impliquem o 
exercício de, poderes de autoridade, com excepção das que tenham carácter 
predominantemente técnico, de docência ou de investigação científica. 

Artigo 6.º
Liberdade de circulação e de residência

1. Os estrangeiros legalmente residentes gozam do direito de livre circulação 
e de escolha do domicílio, salvo as limitações previstas na Lei e as determinadas 
pelas autoridades competentes por razões e segurança e por ordem pública. 
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2. As limitações por razões de segurança e ordem pública têm carácter indi-
vidual e são determinadas pelo Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna, 
com conhecimento do Ministro de tutela do Sector dos Negócios Estrangeiros, 
da Cooperação e Comunidades e devidamente publicitadas. 

Artigo 7.º
Direito de reunião e de manifestação

1. Os estrangeiros legalmente residentes podem exercer os direitos de reu-
nião e de manifestação de acordo com as leis que os regulam. 

2. O exercício do direito de reunião e de manifestação pelos estrangeiros 
pode ser proibido, pelo Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna, com co-
nhecimento do Ministro de tutela do Sector dos Negócios Estrangeiros, da Coo-
peração e Comunidades, desde que deles possa resultar lesão dos interesses na-
cionais, da ordem e segurança pública, da saúde pública ou dos direitos e 
liberdades das pessoas. 

3. Da decisão de limitação do direito de reunião e manifestação cabe recurso 
judicial, com efeito devolutivo, nos termos da lei geral. 

Artigo 8.º
actividade política

Os cidadãos estrangeiros não podem exercer, directa ou indirectamente, 
qualquer actividade de natureza política, excepto aquelas que são abrangidas 
por princípio de reciprocidade. 

Artigo 9.º
Deveres

O estrangeiro que entre e permaneça na República Democrática de São Tomé 
e Príncipe obriga-se a: 

a)  Respeitar a Constituição e demais Leis da República;
b) Declarar a sua residência; 
c)  Informar as autoridades são-tomenses sobre todos os elementos relativos 

ao seu Estatuto pessoal, nos termos da Lei; 
d)  Declarar e fazer prova do modo de subsistência para si e para o seu agre-

gado familiar; 
e)  Cumprir as demais prescrições legais e directrizes administrativas e poli-

ciais emanadas das entidades competentes. 

Artigo 10.º 
Garantias dos Estrangeiros

1. Os estrangeiros gozam, no território da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, de todas as garantias constitucionais e legais reconhecidas aos 
cidadãos nacionais, nomeadamente: 
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a)  Acesso aos órgãos jurisdicionais contra os actos que violem os seus direi-
tos reconhecidos pela Constituição e pelas demais leis em vigor;

b)  Não ser preso sem culpa formada, nem sofrer qualquer sanção salvo nos 
casos e pelas formas previstas na lei; 

c)  Em caso de prisão ou detenção, o direito à visita dos familiares, advoga-
dos e membros da representação diplomática dos países a que pertençam; 

d)  Exercer e gozar os seus direitos patrimoniais e não sofrer quaisquer me-
didas arbitrárias ou discriminatórias contra os mesmos; 

e)  Não ser expulso ou extraditado senão nos casos e pelas formas previstas 
na Lei. 

2. Em caso de expulsão, extradição, ausência presumida definitiva ou morte 
do estrangeiro, serão assegurados aos seus herdeiros, os interesses pessoais, pa-
trimoniais, económicos e sociais reconhecidos por Lei. 

capítulo iii
Entrada em Território nacional

Artigo 11.º 
Requisitos

1. Os estrangeiros podem entrar em território São-tomense desde que reúnam 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

a)  Ser possuidor de passaporte ordinário com validade mínima de um ano; 
b)  Possuir visto de entrada vigente;
c)  Não estar sujeito à proibição de entrada;
d)  Possuir os meios económicos considerados suficientes, nos termos do  

artigo 13.°; 
e)  Ser portador de Certificado Internacional de Vacinação. 
2. Ficam isentos da apresentação de passaporte os estrangeiros que: 
a)  Sejam nacionais de países com os quais a República Democrática de São 

Tomé e Príncipe tenha convenções internacionais que lhes permitam a 
entrada com outros documentos; 

b)  Sejam portadores de laissez-passer emitido pelas autoridades do Estado 
de que são nacionais ou onde habitualmente residam, assim como organi-
zações internacionais de que a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe seja membro; 

c)  Sejam portadores da licença de voo ou do certificado de tripulante nos ter-
mos da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, quando em serviço;

d)  Sejam portadores do documento de identificação marítima a que se refere 
a Convenção n.º 108 da Organização Internacional do Trabalho, quando 
em serviço;
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3. Ficam isentos de apresentação de visto de entrada os portadores de certifi-
cado de residência devidamente actualizado.

Artigo 12.º
Postos de Fronteira

1. A entrada no território São-tomense é feita pelos postos de fronteira habi-
litados o para o efeito e sob o controle do Serviço de Migração e Fronteiras, 
devendo ser entregue no momento da chegada o documento de embarque- 
-desembarque conforme o modelo aprovado por regulamento. 

2. Nos postos fronteiriços, os estrangeiros deverão submeter-se às medidas e 
controlos legalmente exigidos na forma e com garantias estabelecidas nas con-
venções internacionais de que a República Democrática de São Tomé e Príncipe 
seja parte contratante. 

Artigo 13.º
Garantias de Meios de Subsistência

1. Para os efeitos de entrada e permanência em território São-tomense, de-
vem os estrangeiros dispor, em meios de pagamento per capita, de um montante 
mínimo a fixar por despacho conjunto dos Ministros de tutela dos Sectores do 
Plano e Finanças e Ordem Interna por cada dia de permanência em território 
nacional. 

2. O montante previsto no número anterior pode ser dispensado desde que os 
interessados provem, por documento, ter alimentação e alojamento assegurados. 

Artigo 14.º
interdição de Entrada

1. É interdita a entrada no território São-tomense aos estrangeiros inscritos 
na lista nacional de pessoas indesejáveis persona non grata, em virtude de: 

a)  Terem sido expulsos do país há menos de três anos; 
b)  Terem sido condenados com pena de prisão maior; 
2. É igualmente interdito aos indivíduos que apresentarem fortes indícios de 

que constituem uma ameaça para a ordem interna ou segurança nacional. É da 
competência do Serviço de Migração e Fronteiras a inscrição de estrangeiros na 
lista de persona non grata, por decisão das entidades competentes. 

Artigo 15.º
Entrada e Saída de Menores

1. É interdita a entrada em território nacional aos estrangeiros menores de 18 
anos quando não acompanhados dos progenitores ou representantes legais ou 
quando não se encontre em território nacional quem, autorizado pelo represen-
tante legal, se responsabilize pela sua estada. 
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2. É recusada a saída do território nacional aos menores São-tomenses  
ou estrangeiros residentes que viajem não acompanhados dos progenitores ou 
representantes legais e não se encontrem munidos de autorização concedida por 
estes. 

Artigo 16.º
autorização de Entrada em casos Excepcionais

Nas situações em que se verifiquem razões humanitárias ou de interesse na-
cional, designadamente para o cumprimento das obrigações internacionais, re-
conhecidas por despacho do Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna, 
pode ser autorizada a entrada no território nacional de estrangeiros que não reú-
nam os requisitos legais exigidos para o efeito. 

Artigo 17.º
Responsabilidade dos Transportadores

1. As empresas e todos aqueles que transportem passageiros, tripulantes in-
documentados, clandestinos, ou cuja entrada seja recusada, deverão responsabi-
lizar-se pela sua estadia e retorno para o ponto onde começou a utilizar o meio 
de transporte. 

2. Enquanto não se efectuar o reembarque, o passageiro ficará a cargo do 
transportador, sendo da sua responsabilidade o pagamento das despesas decor-
rentes da permanência do mesmo em território São-tomense. 

3. Sempre que tal se justifique, o cidadão estrangeiro cuja entrada tenha sido 
recusada será afastado do território São-tomense sob escolta, a qual será forne-
cida pelo Serviço de Migração e Fronteiras. 

4. São da responsabilidade do transportador as despesas a que a utilização da 
escolta der lugar, incluindo o pagamento da respectiva taxa. 

Artigo 18.º
Recusa de entrada

1. Deve ser recusada a entrada em território São-tomense aos estrangeiros 
que não reúnam cumulativamente os requisitos previstos no presente capítulo 
ou que constituam perigo ou grave ameaça para a ordem pública, segurança 
nacional ou relações internacionais do Estado. 

2. A recusa da entrada em território nacional é da competência do Director  
do Serviço de Migração e Fronteiras, com possibilidade de delegação nos res-
ponsáveis pelos postos de fronteira, devendo estes dar conhecimento prévio da 
decisão ao Director. 

3. A decisão de recusa de entrada é fundamentada, de facto e de direito, de-
vendo ser notificada ao cidadão e ao transportador. 
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Artigo 19.º
Direitos do Estrangeiro não admitido

1. O cidadão estrangeiro a quem tenha sido recusada a entrada em território 
São-tomense pode comunicar com a representação diplomática ou consular do 
seu país ou com qualquer pessoa da sua escolha, beneficiando igualmente de 
assistência de intérprete e de médico, quando necessário. 

2. Pode igualmente ser assistido por advogado, livremente escolhido, com-
petindo-lhe suportar os respectivos encargos. 

Artigo 20.º
Decisão e notificação

1. A decisão de recusa de entrada será proferida após audição do cidadão 
estrangeiro, que vale, para todos os efeitos, como audiência do interessado.

2. A decisão de recusa de entrada deve ser notificada ao interessado com  
indicação dos seus fundamentos, dela devendo constar o direito de recurso e o 
prazo para a sua interposição. 

3. Será igualmente notificado o transportador para os efeitos do disposto no 
número anterior. 

4. Sempre que não seja possível efectuar o reembarque do estrangeiro dentro 
de quarenta e oito horas após a decisão de recusa de entrada, do facto será dado 
conhecimento ao juiz do tribunal competente, a fim de ser determinada a manu-
tenção em local adequado. 

Artigo 21.º
Recurso

Da decisão de recusa de entrada cabe recurso contencioso a interpor nos 
termos da Lei. 

capítulo iV
Vistos

Secção i
Disposições Gerais

Artigo 22.º
conceito e forma

1. O visto é a autorização concedida pelo Estado São-tomense a um cidadão 
estrangeiro que lhe permite apresentar-se na fronteira e solicitar a sua entrada no 
pais.

2. Os vistos assumem a forma de vinheta autocolante. 
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Artigo 23.º 
necessidade de visto

Com excepção dos casos de isenção ou dispensa de vistos previstos na Lei ou 
em acordos internacionais de que a República Democrática de São Tomé e Prín-
cipe seja parte contratante, todo o estrangeiro que pretenda transitar, entrar ou 
permanecer no território nacional deverá ser portador do visto adequado à fina-
lidade da estada.

Artigo 24.º
Modalidades de vistos

Aos cidadãos estrangeiros podem ser concedidos os seguintes tipos de vis-
tos:

a)  Visto de trânsito;
b) Visto oficial, diplomático e de cortesia;
c)  Visto temporário; 
d)  Visto de residência. 

Artigo 25.º
Estrangeiros isentos de Vistos1

1. Não carecem de visto de entrada em território nacional: 

a)  Os estrangeiros habilitados com certificado de residência actualizado e 
válido;

b)  Os estrangeiros nacionais de países abrangidos por acordos de supressão 
de vistos ou de livre circulação de pessoas e bens; 

c)  Os cônsules-honorários e agentes consulares da República Democrática 
de São Tomé e Príncipe de nacionalidade estrangeira;

d)  Os estrangeiros que visitem o país no quadro de uma viagem organizada 
e sejam portadores de certificado colectivo de identidade e viagem devi-
damente autorizado pelas embaixadas;

e) Os cidadãos dos países membros efectivos da Comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa (CPLP), da União Europeia, dos Estados Unidos da 
América e do Canadá.;

f) Os cidadãos estrangeiros de quaisquer outros países, desde que dispo-
nham cumulativamente de um passaporte com validade superior a três 
meses, de um visto "schengen" válido ou dos Estados Unidos de América 
e o período previsto de permanência no País não ultrapasse quinze dias.

2. Poderão igualmente entrar em território nacional sem necessidade de  
obtenção de visto, os cidadãos estrangeiros cônjuges de são-tomenses e os res-

1 Os textos em itálico correspondem às alterações introduzidas pela nova lei. 
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pectivos descendentes que o acompanhem, mediante a exibição de passaporte, 
certidão de nascimento, certidão de casamento onde conste a circunstância de 
ter nascido, ser casado ou filho de pai ou mãe nascido em São Tomé e Príncipe. 

3. Podem ainda entrar em território nacional, sem necessidade de obtenção 
de visto, por um período não superior a quinze dias, os nacionais dos países 
terceiros definidos pelo Governo em Decreto.

Artigo 26.º
competência para a concessão de vistos

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os vistos são concedidos pelas embai-
xadas e postos consulares. 

2. Nos postos de fronteira o Serviço de Migração e Fronteiras pode conceder 
visto a cidadãos estrangeiros titulares de documento de viagem válido, desde 
que demonstrem que provêm de país ou área geográfica na qual não existe  
representação diplomática ou consular da República Democrática de São Tomé 
e Príncipe ou a impossibilidade de obter o visto no país de proveniência. 

3. No caso de suspensão de relações diplomáticas o visto só poderá ser con-
cedido pelos serviços de representação externa do Estado e com parecer favorá-
vel do departamento governamental responsável pela área da política externa, 
ouvidos os membros do governo responsáveis pelas áreas da justiça e ordem 
interna. 

Artigo 27.º 
Limites à concessão

1. Não será concedido visto ao cidadão estrangeiro que, pela Lei reguladora 
do seu estatuto pessoal, não tenha atingido a maioridade, salvo autorização pré-
via de quem exerce o poder paternal e, bem assim, ao estrangeiro em cumpri-
mento da pena de expulsão do território nacional ou que desenvolva actividades 
que, quando praticadas na República Democrática de São Tomé e Príncipe im-
plicariam a pena de expulsão. 

2. A obtenção de visto à revelia do disposto no número anterior dá lugar a 
interdição de entrada no território nacional, sujeitando-se o visado à medida de 
sanção ou expulsão. 

Artigo 28.º 
Procedimento em caso de não concessão

A entidade que recusar o visto nos termos do artigo anterior, anotará o nome, 
a idade, a nacionalidade e profissão indicada no passaporte ou documento equi-
valente e comunicará o motivo da recusa ao Ministério de tutela do Sector dos 
Negócios Estrangeiros, da Cooperação e Comunidades, o qual expedirá circula-
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res a todas as missões diplomáticas e consulares no exterior e dará conhecimen-
to ao Serviço de Migração e Fronteiras. 

Artigo 29.º
Salvo-conduto

1. Pode ser concedido pelo Serviço de Migração e Fronteiras salvo-conduto 
aos cidadãos estrangeiros que, não residindo no país, demonstrem impossibili-
dade ou incapacidade na obtenção de outro documento que os habilite a sair do 
território nacional. 

2. O salvo-conduto é emitido em modelo próprio definido pelas entidades 
competentes. 

Secção ii
Tipos de vistos

Artigo 30.º
Visto de Trânsito

1. O visto de trânsito destina-se a permitir a entrada em território São-to-
mense a quem se dirija para um país de destino no qual tenha garantida a  
admissão. 

2. O visto de trânsito pode ser concedido para uma ou, excepcionalmente, 
duas entradas, não podendo a duração de cada trânsito exceder quatro dias. 

3. Não é exigido o visto de trânsito ao cidadão estrangeiro que passe pelo 
território nacional em viagem contínua, considerando como tal a que só se inter-
rompe para as escalas técnicas no meio de transporte utilizado. 

4. No caso referido no número anterior o Serviço de Migração e Fronteiras 
determinará o local de permanência do estrangeiro. 

Artigo 31.º
Visto oficial, diplomático e de cortesia

1. Os vistos oficiais, diplomáticos e de cortesia são concedidos pelo Ministé-
rio que tutela o sector das relações exteriores o qual definirá as modalidades de 
concessão, prorrogação ou dispensas dos mesmos. 

2. Os vistos referidos no número anterior permitem uma permanência até 30 
dias, por cada entrada, podendo ser concedidos para duas entradas. 

Artigo 32.º
Visto Temporário

1. O visto temporário destina-se a permitir a entrada em território São-to-
mense em viagem cultural, turismo ou outro fim que, sendo aceite pelas autori-
dades competentes, não justifique a concessão de outro tipo de visto. 
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2. O visto pode ser concedido com um prazo de validade até 180 dias e para 
uma ou mais entradas, não podendo a duração de uma estada ininterrupta exce-
der três meses. 

3. O visto temporário deve ser utilizado no prazo de 90 dias subsequentes à 
sua concessão. 

4. Aos titulares de visto temporário é vedado o exercício de qualquer outra 
actividade com fim lucrativo, exceptuando as actividades culturais. 

Artigo 33.º 
Visto de residência

1. O visto de residência destina-se a permitir a entrada em território São-to-
mense ao seu titular a fim de solicitar certificado de residência. 

2. O visto de residência é válido para duas entradas e habilita o seu titular a 
nele permanecer dois meses. 

3. O visto de residência pode ser concedido para fins de trabalho dependen-
te, trabalho independente, reagrupamento familiar, estudo, voluntariado, for-
mação profissional, actividade de investigação ou profissional altamente qua-
lificada. 

Artigo 34.º
concessão de Visto de Residência

Na apreciação do pedido de visto de residência atender-se-á, designadamen-
te, aos seguintes critérios: 

a)  Finalidade pretendida com a estada e a sua viabilidade; 
b)  Meios de subsistência de que o interessado dispõe para viver no País. 

Secção iii
Vistos de Residência

Artigo 35.º 
Visto de Residência para o Exercício de actividade Profissional  

Subordinada
1. A concessão de visto de residência que permita ao seu titular entrar e soli-

citar em território nacional um certificado de residência para exercício de acti-
vidade profissional subordinada depende da apresentação de proposta de contra-
to de trabalho com parecer favorável emitido pelo Ministério tutelar do trabalho. 

2. O parecer é solicitado pela entidade empregadora e emitido no prazo de 20 
dias, incidindo sobre as condições contratuais e sobre a inexistência de cidadãos 
São-tomenses ou residentes legais com perfil adequado à actividade profissional 
em causa. 
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Artigo 36.º
Visto de Residência para exercício de actividade Profissional independente

O visto de residência para exercício de actividade profissional independente 
pode ser concedido ao cidadão estrangeiro que: 

a)  Tenha efectuado uma operação de investimento estrangeiro ou demonstre 
ter meios financeiros suficientes para o início de uma actividade profis-
sional independente em território nacional; 

b)  Se encontre habilitado a exercer a actividade independente, sempre que 
aplicável. 

Artigo 37.º
Visto de Residência para actividade de investigação ou  

altamente Qualificada
1. É concedido um visto de residência para efeitos de realização de investi-

gação científica a cidadãos estrangeiros que estejam ligados a centros de inves-
tigação, reconhecidos oficialmente.

2. É igualmente concedido visto de residência para o exercício de uma acti-
vidade altamente qualificada a cidadãos estrangeiros que disponham de oferta 
de trabalho compatível e disponham de meios que garantam o seu regresso em 
caso de permanência ilegal. 

Artigo 38.º
Visto de Residência para Estudo, intercâmbio de Estudantes,  

Estágio Profissional ou Voluntariado
1. O cidadão estrangeiro que requeira a admissão em território nacional para 

efeitos de estudos, de participação num programa de intercâmbio de estudantes 
do ensino secundário, de estágio profissional não remunerado ou de voluntaria-
do deve solicitar um visto de residência com esse fim. 

2. É concedido visto de residência para os efeitos indicados no número ante-
rior, desde que o cidadão: 

a)  Possua documento de viagem, cuja validade cubra pelo menos a duração 
prevista da estada; 

b)  No caso de ser menor de idade nos termos da legislação nacional, seja 
autorizado por quem exerce o poder paternal para a estada prevista. 

3. O procedimento de concessão de visto de residência a cidadãos estrangei-
ros que participem em programas comunitários de promoção da mobilidade 
para a CPLP ou no seu interesse é facilitado. 

4. Para além das condições gerais referidas no n.º 2, o cidadão estrangeiro 
que requeira visto de residência para frequentar um programa de estudos do 
ensino superior deve preencher as condições de admissão num estabelecimento 
de ensino superior para esse efeito. 
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5. Para além das condições gerais estabelecidas no n.º 2, o nacional de Esta-
do terceiro que requeira visto de residência para participar num programa de 
intercâmbio de estudantes do ensino secundário deve: 

a)  Ter a idade mínima e não exceder a idade máxima fixadas por despacho 
conjunto do Ministro de tutela do Sector da Educação e o da Justiça; 

b)  Ter sido aceite num estabelecimento de ensino secundário, podendo a sua 
admissão realizar-se no âmbito de um programa de intercâmbio de estu-
dantes do ensino secundário realizado por uma organização reconhecida 
pelo Ministério tutelar da Educação para este efeito; 

c)  Ser acolhido durante o período da sua estada por família que preencha as 
condições fixadas por despacho dos Ministros tutelares dos Sectores da 
Defesa, da Educação e do Trabalho e seleccionada em conformidade com 
as regras do programa de intercâmbio de estudantes do ensino secundário 
em que participa. 

6. Para além das condições gerais estabelecidas no n.º 2, o Nacional de Esta-
do Terceiro que requeira visto de residência para realização de estágio não re-
munerado deve ter sido aceite como estagiário não remunerado numa empresa 
ou num organismo de formação profissional oficialmente reconhecido. 

7. Para além das condições gerais estabelecidas no n.º 2, o nacional de Esta-
do terceiro que requeira visto de residência para participação num programa de 
voluntariado deve: 

a)  Ter a idade mínima fixada por despacho conjunto do Ministro tutelar do 
Sector da Educação e o de Justiça; 

b)  Ter sido admitido por uma organização responsável no país pelo progra-
ma de voluntariado em que participe, oficialmente reconhecida. 

Artigo 39.º
Visto de Residência para Efeitos de Reagrupamento Familiar

1. Sempre que um pedido de reagrupamento familiar com os membros da 
família que se encontrem fora do território nacional seja deferido nos termos do 
presente diploma é emitido a favor do familiar ou familiares em questão, um 
visto de residência, que permitirá a entrada em território nacional. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Serviço de Migração e 
Fronteiras comunica ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e 
Comunidades para a difundir à embaixada ou posto consular territorialmente 
competente, a decisão de deferimento dos pedidos de reagrupamento familiar.

3. O visto de residência é emitido de imediato na sequência da comunicação 
prevista no número anterior e nos termos dela decorrentes. 
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Secção iV 
condições de que Depende a Emissão de Vistos

Artigo 40.º
Vistos Sujeitos a Parecer Prévio

1. Carece de parecer prévio do Serviço de Migração e Fronteiras a concessão 
de visto nos seguintes casos: 

a) Quando sejam solicitados vistos de residência; 
b)  Quando tal for determinado por razões de interesse nacional, designada-

mente, segurança nacional e ordem pública. 
2. O parecer a que se refere o número anterior é obrigatório e vinculativo, 

devendo ser emitido no prazo máximo de 60 dias, sob pena de se considerar 
favorável. 

3. Compete ao Serviço de Migração e Fronteiras solicitar e obter de outras 
entidades os pareceres, informações e demais elementos necessários para o 
cumprimento do dever de emissão de parecer. 

4. Quando se trate de pedido de visto de residência será emitido parecer  
negativo sempre que o requerente tiver sido condenado por sentença com trân-
sito em julgado a uma pena de prisão superior a 6 meses ou a alternativa desta 
em multa. 

Secção V
cancelamento

Artigo 41.º
cancelamento de vistos

1. Os vistos podem ser cancelados nas seguintes situações: 
a)  Quando o seu titular não satisfaça ou tenha deixado de satisfazer as con-

dições fixadas no presente diploma; 
b)  Quando tenham sido emitidos com base em prestação de falsas declara-

ções, utilização de meios fraudulentos ou através da invocação de moti-
vos diferentes daqueles que motivaram a entrada do seu titular no país; 

c)  Quando tenham cessado os motivos que determinaram a sua concessão. 
2. Os vistos de residência podem ainda ser cancelados quando o respectivo 

titular tenha sido objecto de uma medida de afastamento de território nacional e, 
bem assim, quando o mesmo, sem razões atendíveis, se ausente do País pelo 
período de 90 dias, durante a validade do visto. 

3. O disposto no número anterior é igualmente aplicável quando a medida de 
afastamento ou as ausências se verificarem durante a validade das prorrogações 
de permanência concedidas nos termos previstos no presente diploma. 
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capítulo V
Permanência

Artigo 42.º
Prorrogação de permanência

1. Aos estrangeiros admitidos em território nacional com ou sem exigência 
de visto, possuidores de documento de viagem válido reconhecido que deseja-
rem permanecer no país por período de tempo superior ao facultado à entrada 
pode ser prorrogada a permanência. 

2. Salvo em casos devidamente fundamentados, a prorrogação da perma-
nência a que se refere o n.º 1 só será concedida desde que se mantenham vali-
dos os motivos que permitiram a admissão do cidadão estrangeiro em território 
nacional. 

Artigo 43.º
Limites de Permanência

1. A prorrogação de permanência pode ser concedida: 
a)  Até cinco dias, se o interessado for titular de um visto de trânsito;
b)  Até trinta dias, prorrogáveis por um igual período, se o interessado for 

titular de um visto temporário, visto oficial, diplomático ou de cortesia ou 
tiver sido admitido no país sem exigência de visto; 

c)  Até dois meses, se o interessado for titular de um visto de residência. 
2. Em casos devidamente fundamentados, pode ser concedida prorrogação 

de permanência para além dos limites previstos nas alíneas do n.º 1.
3. A prorrogação de permanência será concedida sob a forma de vinheta  

autocolante de modelo a aprovar por despacho do Ministro de tutela do Sector 
da Ordem Interna. 

Artigo 44.º
competência

A concessão de prorrogação de permanência é da competência exclusiva do 
director do Serviço de Migração e Fronteiras, em obediência ao preceituado no 
n.º 2 do artigo 42.°. 
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capítulo Vi
Residência em Território nacional

Secção i
Disposições gerais

Artigo 45.º
Pedido de certificado de Residência

1. O pedido de certificado de residência pode ser formulado pelo interessado 
ou pelo representante legal e deve ser apresentado junto do Serviço de Migração 
e Fronteiras. 

2. O pedido pode ser extensivo aos menores a cargo do requerente. 
3. É competente para conceder e renovar o certificado de residência tempo-

rária e conceder o certificado de residência permanente, o Director do Serviço 
de Migração e Fronteiras. 

Artigo 46.º
condições Gerais de concessão

1. Sem prejuízo da aplicação de disposições especiais, para a concessão do 
certificado de residência deve o requerente satisfazer os seguintes requisitos: 

a)  Posse de visto de residência válido, concedido para uma das finalidades 
previstas na presente Lei para a concessão de certificado de residência; 

b)  Inexistência de qualquer facto que, se fosse conhecido pelas autoridades 
competentes, teria obstado à concessão do visto; 

c)  Presença em território são-tomense; 
d)  Alojamento adequado; 
e)  Não tenha sido condenado no país de origem ou no de última residência 

por crime que na República Democrática de São Tomé e Príncipe seja 
punível com pena privativa de liberdade de duração superior a um ano; 

f)  Não tenha sido sujeito a uma medida de afastamento do País e se encon-
tre no período subsequente de interdição de entrada em território nacio-
nal. 

2. Sem prejuízo das disposições especiais aplicáveis, pode ser recusada a 
concessão de certificado de residência por razões de ordem pública, segurança 
pública ou saúde pública. 

3. As únicas doenças que podem justificar a recusa de certificado de resi-
dência são as doenças definidas nos instrumentos aplicáveis pertinentes da 
Organização Mundial de Saúde, bem como outras doenças infecciosas ou pa-
rasitárias contagiosa que sejam objecto de medidas de protecção em território 
mundial.
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Artigo 47.º
Tipos de certificado de Residência

1. O certificado de residência compreende dois tipos: 
a)  Certificado de residência temporária; 
b)  Certificado de residência permanente. 
2. Ao estrangeiro autorizado a residir em território são-tomense é emitido um 

título de residência segundo o modelo aprovado por despacho do Ministério 
tutelar da Ordem Interna. 

Artigo 48.º
certificado de Residência Temporária

1. Sem prejuízo do que decorra de disposições legais especiais, o certificado 
de residência temporária é válido pelo período de um ano a partir da data da 
emissão do respectivo titulo e é renovável por períodos anuais. 

2. O título de residência deve, porém, ser renovado sempre que se verifique 
a alteração dos elementos de identificação nele registados. 

Artigo 49.º
Renovação do certificado de Residência Temporário

1. A renovação do certificado de residência temporária deve ser solicitada 
pelos interessados até 30 dias antes de expirar a sua validade. 

2. Na apreciação do pedido o Serviço de Migração e Fronteiras atende, de-
signadamente, aos seguintes critérios: 

a)  Meios de subsistência demonstrados pelo interessado; 
b)  Alojamento adequado; 
c)  Inexistência de condenação em pena ou penas que, isolada ou cumulati-

vamente, ultrapassem um ano de prisão. 
3. O aparecimento de doenças após a emissão do primeiro título de residên-

cia não constitui fundamento bastante para justificar a recusa de renovação da 
autorização de residência. 

4. Não é renovado o certificado de residência a qualquer estrangeiro declara-
do contumaz, enquanto o mesmo não fizer prova de que tal declaração caducou. 

Artigo 50.º
Renovação do certificado de Residência em casos Especiais

1. O certificado de residência de estrangeiros em cumprimento de pena de 
prisão só pode ser renovado desde que não tenha sido decretada a sua expulsão. 

2. O pedido de renovação de certificado de residência caducado não dá lugar 
a procedimento contra-ordenacional se o mesmo for apresentado até 30 dias 
após a libertação do interessado. 
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Artigo 51.º
Prazo para Decisão de Renovação

1. O pedido de renovação de certificado de residência deve ser decidido no 
prazo de 30 dias. 

2. Na falta de decisão no prazo previsto no número anterior, por causa impu-
tável, em exclusivo, ao serviço, o pedido entende-se como deferido. 

Artigo 52.º
certificado de Residência Permanente

1. O certificado de residência permanente não tem limite de validade. 
2. O título de residência deve, porém, ser renovado de cinco em cinco anos 

ou sempre que se verifique a alteração dos elementos de identificação nele  
registados. 

Artigo 53.º
concessão do certificado de Residência Permanente

1. Podem beneficiar de um certificado de residência permanente os estran-
geiros que, cumulativamente: 

a)  Sejam titulares de certificado de residência temporária há, pelo menos, 
cinco anos consecutivos; 

b)  Durante os últimos cinco anos de residência em território são-tomense 
não tenham sido condenados em pena ou penas que, isolada ou cumulati-
vamente, ultrapassem um (1) ano de prisão; 

c)  Comprovem ter conhecimento da língua portuguesa. 
2. O período de residência anterior à entrada em vigor da presente lei conta 

para efeitos do disposto no número anterior. 

Artigo 54.º
cancelamento do certificado de Residência

1 O certificado de residência é cancelado sempre que o seu titular tenha 
sido objecto de uma decisão de expulsão, por via judicial, do território nacio-
nal ou quando tenha sido emitido com base em declarações falsas ou engano-
sas, documentos falsos ou falsificados, ou através da utilização de meios frau-
dulentos.

2. É cancelado o certificado de residência sempre que em relação ao seu titu-
lar existam razões sérias para crer que cometeu actos criminosos graves ou exis-
tam indícios reais de que tenciona cometer actos dessa natureza. 

3. Sem prejuízo da aplicação de disposições especiais, o certificado de resi-
dência pode igualmente ser cancelado quando o interessado, sem razões atendí-
veis, se ausente do País: 
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a)  Sendo titular de um certificado de residência temporária, seis meses se-
guidos ou oito meses interpolados, no período total de validade do mes-
mo; 

b)  Sendo titular de um certificado de residência permanente, 24 meses se-
guidos ou, num período de 3 anos, 30 meses interpolados. 

4. A ausência para além dos limites previstos no número anterior deve ser 
justificada mediante pedido apresentado, pelo próprio ou pelo seu representante, 
no Serviço de Migração e Fronteiras antes da saída do residente do território 
nacional ou, em casos excepcionais, após a sua saída. 

5. Pode ser cancelado o certificado de residência por razões de ordem públi-
ca ou segurança pública. 

6. É competente para o cancelamento o Ministério tutelar da Ordem Inter-
na, com a faculdade de delegação no director do Serviço de Migração e Fron-
teiras. 

7. A decisão de cancelamento pode ser judicialmente impugnada, com efeito 
meramente devolutivo, perante os tribunais administrativos, nos termos da Lei. 

Artigo 55.º
alteração de Registo

Os residentes devem comunicar ao Serviço de Migração e Fronteiras, no 
prazo de 60 dias contados da data em que ocorra, a alteração do seu estado civil 
ou do domicílio. 

Artigo 56.º 
Dispensa de certificado de Residência

1. O certificado de residência não é exigido aos agentes diplomáticos e con-
sulares acreditados na República Democrática de São Tomé e Príncipe, ao pes-
soal administrativo e doméstico ou equiparado que venha prestar serviço nas 
missões diplomáticas ou postos consulares dos respectivos Estados, nem aos 
membros das suas famílias. 

2. As pessoas mencionadas no número anterior são habilitadas com docu-
mento de identificação emitido pelo Ministério tutelar dos Negócios Estrangei-
ros, da Cooperação e Comunidades com conhecimento do Serviço de Migração 
e Fronteiras. 

3. Os cidadãos relativamente aos quais o Ministério tutelar dos Negócios 
Estrangeiros, da Cooperação e Comunidades reconheça a qualidade de coope-
rante são habilitados com certificado de residência temporária. 
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Secção ii
certificado de Residência para Exercício de actividade Profissional

Artigo 57.º
certificado de Residência para Exercício de actividade Profissional 

Subordinada
1. Para além dos requisitos gerais, só é concedido certificado de residência 

para exercício de actividade profissional subordinada a cidadãos estrangeiros 
que tenham contrato de trabalho com parecer favorável emitido pelo Ministério 
tutelar do Trabalho. 

2. Excepcionalmente, mediante proposta do director do Serviço de Migração 
e Fronteiras ou por iniciativa do respectivo Ministro da tutela pode ser dispen-
sado do requisito do visto de residência, desde que tenha ocorrido entrada e 
permanência legal em território nacional.

3. O parecer mencionado no n.º 1 é emitido, tendo em consideração os se-
guintes critérios: 

a)  Deve ser dada preferência a cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes 
na ocupação de um posto de trabalho disponível em território são-tomense;

b)  Deve ser garantido que a remuneração a pagar ao cidadão estrangeiro não 
é inferior aquela que é disponibilizada, numa actividade idêntica, a um 
cidadão nacional.

4. O prazo de emissão do parecer é de 30 dias.

Artigo 58.º
certificado de Residência para Exercício de actividade Profissional 

independente
1. Para além dos requisitos gerais, só é concedido certificado de residência 

para exercício de actividade profissional independente a cidadãos estrangeiros 
que preencham os seguintes requisitos: 

a)  Tenham constituído sociedade nos termos da Lei, declarado o início de  
actividade junto da Direcção dos Impostos e do Instituto de Segurança 
Social como pessoa singular ou celebrado um contrato de prestação de 
serviços; 

b)  Quando exigível, apresentem declaração da ordem profissional respecti-
va de que preenchem os respectivos requisitos de inscrição; 

2. Excepcionalmente, mediante proposta do director do Serviço de Migração 
e Fronteiras ou por iniciativa do respectivo Ministro da tutela pode ser dispen-
sado do requisito do visto de residência, desde que tenha ocorrido entrada e 
permanência legal em território nacional. 

3. O titular de um certificado de residência para exercício de uma actividade 
profissional independente pode exercer uma actividade profissional subordina-
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da, mediante substituição do título de residência e observado o disposto no arti-
go 57.°. 

Secção iii
certificado de Residência para Estudo ou Voluntariado

Artigo 59.º
certificado de Residência Emitida para Estudantes 

1. É concedida um certificado de residência ao estudante titular de um 
visto de residência para estudos desde que o requerente apresente prova de 
matrícula. 

2. O certificado de residência é válida por um período de um ano e é reno-
vável por iguais períodos, se o seu titular continuar a preencher as condições 
estabelecidas no n.º 1 do presente artigo, bem como a possuir meios de subsis-
tência. 

3. Excepcionalmente, pode ser concedida um certificado de residência para 
efeitos de estudo em estabelecimento de ensino superior com dispensa do requi-
sito de visto de residência, sempre que o cidadão estrangeiro que tenha entrado 
e permaneça legalmente no território São-tomense e preencha as condições  
estabelecidas no n.º 1. 

4. Se a duração do programa de estudos for inferior a um ano, o certificado 
de residência tem a duração necessária para cobrir o período de estudos. 

5. Um certificado de residência concedido ao abrigo do presente artigo pode 
não ser renovado ou ser cancelado se o seu titular não progredir de forma acei-
tável nos seus estudos. 

Artigo 60.º 
certificado de Residência para Voluntários

1. Para além dos requisitos gerais só é emitido um certificado de residência 
a um titular de um visto de residência para voluntariado se o requerente apresen-
tar um contrato assinado com a organização responsável na República Demo-
crática de São Tomé e Príncipe pelo programa de voluntariado em que participa, 
que contenha uma descrição das suas tarefas, as condições de que beneficiará na 
realização dessas tarefas, o horário que deverá cumprir, bem como, se for caso 
disso, a formação que receberá para assegurar o cumprimento adequado das 
suas tarefas. 

2. O certificado de residência a que se refere o n.º 1 é válido por um ano e 
renovável sucessivamente por idênticos períodos. 
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Artigo 61.º
Âmbito, cancelamento e não Renovação dos certificados de Residência

1. O certificado de residência emitido com base nas disposições das secções 
II e III deste capítulo pode ser cancelado ou não renovado, se tiver sido obtido 
por meios fraudulentos ou se o seu titular não preencher ou deixar de preencher 
os requisitos estipulados no artigo 46.°, bem como, segundo a categoria por que 
seja abrangido, nos artigos 57.° a 60.°. 

2. O certificado de residência pode igualmente ser revogado ou não renovado 
por razões de ordem pública, de segurança pública ou de saúde pública. 

Artigo 62.º
actividades Económicas por parte de Estudantes

Fora do período consagrado ao programa de estudos e sob reserva das regras 
e condições aplicáveis à actividade pertinente, os estudantes podem exercer uma 
actividade profissional subordinada, mediante autorização prévia e o necessário 
contrato de trabalho. 

Secção iV
certificado de Residência para Reagrupamento Familiar

Artigo 63.º 
Direito ao Reagrupamento Familiar

1. O cidadão com certificado de residência válido há, pelo menos, um ano 
tem direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que se en-
contrem fora do território nacional, que com ele tenham vivido noutro país ou 
que dele dependam e, independentemente, de os laços familiares serem anterio-
res ou posteriores à entrada do residente. 

2. Nas circunstâncias referidas no número anterior é igualmente reconhecido 
o direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que tenham 
entrado legalmente em território nacional. 

Artigo 64.º
Membros da Família

1. Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se membros da 
família do residente:

a)  O cônjuge; 
b)  Os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges;
c)  Os menores adoptados pelo requerente quando não seja casado, por este 

ou pelo cônjuge, por efeito de decisão da autoridade competente do país 
de origem, desde que a Lei desse país reconheça aos adoptados direitos e 
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deveres idênticos aos da filiação natural e que a decisão seja reconhecida 
pelo Estado São-tomense;

d)  Os ascendentes na linha recta e em 1.º grau do residente ou do seu cônju-
ge, desde que se encontrem a seu cargo;

e)  Os irmãos menores, desde que se encontrem sob tutela do residente, de 
harmonia com uma decisão proferida pela autoridade competente do país 
de origem e desde que essa decisão seja reconhecida pelo Estado São- 
-tomense.

2. No caso de filho menor ou incapaz de um dos cônjuges, só haverá lugar ao 
reagrupamento familiar desde que o outro progenitor tenha dado autorização ou 
o filho lhe tenha sido confiado pela autoridade competente. 

Artigo 65.º
União de Facto

1. Pode ser autorizado o reagrupamento familiar com o parceiro de facto que 
mantenha com o estrangeiro residente uma relação estável, duradoura e devida-
mente comprovada. 

2. O disposto no número anterior é aplicável aos filhos menores ou incapa-
zes, incluindo os filhos adoptados do parceiro de facto, desde que estes lhe este-
jam legalmente confiados. 

3. Ao reagrupamento familiar com o parceiro de facto e com as pessoas refe-
ridas no número anterior são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as dis-
posições relativas ao exercício do direito ao reagrupamento familiar previsto no 
artigo seguinte. 

Artigo 66.º 
condições de Exercício do Direito do Reagrupamento Familiar

Para o exercício do direito ao reagrupamento familiar deve o requerente dis-
por de: 

a)  Alojamento adequado; 
b)  Meios de subsistência para suprir as necessidades do agregado familiar. 

Artigo 67.º
Entidade competente

A decisão dos pedidos de reagrupamento familiar compete exclusivamente 
ao Director do Serviço de Migração e Fronteiras. 
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Artigo 68.º
Residência dos Membros da Família

1. Ao membro da família titular de um visto de residência é emitido um cer-
tificado de residência renovável e de duração idêntica à do residente. 

2. O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, 
quando o membro da família se encontre em território nacional e tenha sido 
deferido o pedido de reagrupamento familiar. 

3. Ao membro da família do titular de um certificado de residência perma-
nente é emitido um certificado de residência renovável, válido por dois anos. 

4. Será emitido certificado de residência de duração idêntica à do residente 
quando o período que decorre entre a data do deferimento do pedido e o termo 
de validade do título do residente permanente for inferior a dois anos. 

Artigo 69.º
cancelamento do certificado de Residência

1. O certificado de residência emitido ao abrigo do direito ao reagrupamento 
familiar é cancelado quando o casamento, a união de facto ou a adopção tenha 
tido por fim único permitir à pessoa interessada entrar e residir no País. 

2. Podem ser efectuados inquéritos e controlos específicos quando existir 
uma presunção fundamentada de fraude ou de casamento, união de facto ou 
adopção de conveniência, tal como definidos no número anterior.

3. Em caso de cancelamento do certificado de residência concedida ao abrigo 
do direito ao reagrupamento familiar devem ser tomados em devida considera-
ção a natureza e a solidez dos laços familiares da pessoa e o seu tempo de resi-
dência em território nacional, bem como a existência de laços familiares, cultu-
rais e sociais com o país de origem. 

4. A decisão de cancelamento é proferida pelo director do Serviço de Migra-
ção e Fronteiras após audição do cidadão estrangeiro, que vale, para todos os 
efeitos, como audiência do interessado. 

5. A decisão de cancelamento do certificado de residência do membro da 
família com fundamento no n.º 1 pode ser judicialmente impugnada, com efeito 
suspensivo, perante os tribunais administrativos, nos termos da Lei. 

Artigo 70.º 
Dispensa de Visto de Residência

1. Não carecem de visto para obtenção de certificado de residência os estran-
geiros:

a)  Familiares de cidadãos São-tomenses; 
b)  Que sofram de uma doença que requeira assistência médica prolongada 

que obste ao retorno ao seu país, a fim de evitar risco para a saúde do 
próprio; 
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c)  Menores, quando se encontrem numa das situações de abandono; 
d)  Que não se tenham ausentado de território nacional e cujo direito de resi-

dência tenha caducado;
e)  Que tenham filhos menores residentes no país ou com nacionalidade São- 

-tomense sobre os quais exerçam efectivamente o poder paternal e a quem 
assegurem o sustento e a educação;

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 consideram-se membros da 
família os familiares previstos no n.º 1 do artigo 64.°. 

Artigo 71.º 
Regime Excepcional

Quando se verificarem situações extraordinárias a que não sejam aplicáveis 
as disposições previstas nos artigos 56.° e 87.°, bem como no artigo 8.º do De-
creto-Lei 21/2000, de 28 de Dezembro de 2000, mediante proposta do Director 
do Serviço de Migração e Fronteiras ou por iniciativa do Ministro de tutela do 
Sector da Ordem Interna, ouvida aquela entidade, poderá, a título excepcional, 
ser concedida autorização de residência, por interesse nacional ou por razões 
humanitárias, a cidadãos estrangeiros que não preencham os requisitos exigidos 
no presente diploma. 

capítulo Vii
Saída de Território nacional

Secção i
Disposições Gerais

Artigo 72.º
Modalidades de Saída

1. A saída dos estrangeiros do território nacional pode ser voluntária ou  
coactiva. 

2. A saída coactiva pode consistir na expulsão administrativa ou judicial. 

Secção ii
Saída Voluntária

Artigo 73.º 
Princípio Geral

1. A saída dos estrangeiros do território nacional pode realizar-se voluntaria-
mente, por qualquer um dos postos habilitados de fronteira, mediante prévia 
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exibição dos documentos mencionados no artigo 11.° e o cumprimento das for-
malidades legalmente exigidas. 

2. O cidadão estrangeiro que entre ou permaneça irregularmente em territó-
rio São-tomense poderá, em casos fundamentados, não ser detido nos termos do 
artigo 75.°, mas notificado pelo Serviço de Migração e Fronteiras para abando-
nar voluntariamente território nacional no prazo que lhe for fixado, entre 10 e 20 
dias. 

Secção iii
Saída coactiva

Artigo 74.º
Âmbito de aplicação e Fundamentos da Expulsão administrativa

1. O regime da expulsão administrativa é aplicável ao cidadão estrangeiro 
não residente. 

2. São fundamentos para a expulsão do país: 
a)  A entrada ilegal no país; 
b) A permanência no país além do período temporal permitido pelo visto, 

pela prorrogação da permanência, pela validade do certificado de residên-
cia ou pelo prazo definido em acordo internacional de que a República 
Democrática de São Tomé e Príncipe seja parte contratante; 

Artigo 75.º
Detenção e Entrega

1. O cidadão estrangeiro que se encontre numa das situações mencionadas no 
ponto 2 do artigo 74.° será detido por qualquer autoridade policial e entregue, 
imediatamente, ao Serviço de Migração e Fronteiras, acompanhado do respecti-
vo auto. 

2. Qualquer autoridade pública, bem como as empresas de navegação marí-
tima, aérea e portuária têm o dever de participar ao Serviço de Migração e Fron-
teiras a verificação de qualquer das situações mencionadas no número anterior. 

Artigo 76.º
competência e Prazo

A decisão de expulsão administrativa é da competência do Director do Ser-
viço de Migração e Fronteiras, devendo ser proferida no prazo de 20 dias, após 
a recepção do processo. 
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Artigo 77.º
Recurso

Da decisão administrativa de expulsão cabe recurso judicial, o qual não tem 
efeito suspensivo. 

Secção iV
Expulsão Judicial

Artigo 78.º
Fundamentos da Expulsão Judicial

1. Sem prejuízo dos acordos ou convenções internacionais de que a Repúbli-
ca Democrática de São Tomé e Príncipe seja parte, são expulsos do território 
São-tomense mediante decisão judicial os cidadãos estrangeiros que: 

a)  Atentem contra a segurança nacional, a ordem pública e os bons costu-
mes; 

b)  Interfiram, por qualquer forma, na vida política São-tomense, sem que 
para tal estejam autorizados; 

c)  Não respeitem as Leis São-tomenses;
d)  Tenham praticado actos que teriam obstado à sua entrada no país caso 

fossem conhecidos pelas autoridades São-tomenses; 
e)  Cuja presença ou actividades no país constituam ameaça aos interesses ou 

à dignidade do Estado São-tomense ou aos seus cidadãos; 
f)  Tenham cometido crimes fiscais ou económicos puníveis com pena de 

prisão superior a 3 anos. 
2. O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade criminal 

em que o cidadão estrangeiro haja incorrido. 

Artigo 79.º
Expulsão como Pena acessória

Sem prejuízo do disposto na legislação penal, pode ser aplicada a pena aces-
sória de expulsão: 

a)  Ao cidadão estrangeiro não residente no país condenado por crime doloso 
em pena superior a 6 meses de prisão; 

b)  Ao cidadão estrangeiro residente no país há menos de 5 anos, condenado 
por crime doloso em pena superior a 1 ano de prisão; 

c)  Ao cidadão estrangeiro residente no país há mais de 5 anos e menos  
de 20 anos, condenado por crime doloso em pena de prisão superior a  
2 anos. 
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Artigo 80.º
impedimento de Expulsão

1. Em nenhum caso a expulsão será efectuada para país onde o cidadão es-
trangeiro possa ser perseguido por motivos políticos, religiosos ou raciais. 

2. Verificada uma das situações previstas no número anterior, o estrangeiro 
será encaminhado para outro país que o aceite. 

Artigo 81.º
Prazo de interdição de Entrada

Ao estrangeiro expulso é vedada a entrada em território nacional por período 
não inferior a 5 anos. 

Artigo 82.º 
competência

São competentes para proferir decisões de expulsão com os fundamentos 
referidos no artigo 78.° os tribunais judiciais. 

Artigo 83.º
Processo de Expulsão

1. Sempre que tenha conhecimento de qualquer facto que possa constituir 
fundamento de expulsão, o Serviço de Migração e Fronteiras organizará, no 
prazo de quinze dias, um processo onde sejam recolhidas as provas que habili-
tem à decisão. 

2. Do processo constará igualmente um relatório, no qual se fará a descrição 
dos factos que fundamentam a expulsão e a descrição dos bens da titularidade 
do expulsando para efeitos de custear as despesas do processo, bem como as de 
afastamento. 

3. Após a sua conclusão, o processo é remetido ao tribunal no prazo de oito 
dias.

Artigo 84.º
Julgamento

Recebido o processo, o juiz marcará julgamento para as próximas 48 horas, 
mandando notificar o cidadão estrangeiro e as testemunhas. 

Artigo 85.º
conteúdo da Decisão

A decisão de expulsão, administrativa ou judicial, contém obrigatoriamente: 
a)  Os fundamentos de facto e de direito da expulsão; 
b)  O prazo para execução da decisão, que não poderá exceder 15 dias para o 

cidadão estrangeiro residente e 8 dias para os restantes; 
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c)  O prazo, não inferior a cinco anos, durante o qual é vedado ao cidadão 
estrangeiro a entrada em território São-tomense; 

d)  O país para onde deverá ser encaminhado o estrangeiro, com estrita  
observância do disposto no artigo 80.°; 

e)  A ordem de venda dos bens da titularidade do expulsando para custear as 
despesas de expulsão ou a declaração da sua perda a favor do Estado. 

Artigo 86.º
Recurso

A decisão que ordenar a expulsão do cidadão estrangeiro do país, nos termos 
do presente diploma, é passível de recurso. 

Artigo 87.º
Obrigação do Estrangeiro Pendente de Expulsão

1. Enquanto não expirar o prazo fixado nos termos da alínea b) do artigo 
85.°, o cidadão estrangeiro ficará sujeito às seguintes obrigações:

a)  Declarar a sua residência; 
b)  Não se ausentar da área do distrito da sua residência, sem autorização do 

Serviço de Migração e Fronteiras;
c)  Cumprir outras medidas que lhe forem impostas. 
2. O cidadão estrangeiro que não cumpra a decisão proferida nos termos 

deste artigo ou qualquer das obrigações previstas no número anterior será deti-
do, mantendo-se nesta condição até à execução da decisão de expulsão. 

Artigo 88.º
Execução da Sentença de Expulsão

Compete ao Serviço de Migração e Fronteiras, em coordenação com as 
autoridades policiais, a execução da sentença de expulsão proferida pelos tri-
bunais. 

Artigo 89.º
comunicação Diplomática

A decisão de expulsão e a sua execução são comunicadas, pela via diplomá-
tica, às autoridades competentes do país da sua nacionalidade e, ou, do país para 
o qual o cidadão estrangeiro vai ser encaminhado. 

Artigo 90.º
Despesas de Expulsão

1. As despesas de expulsão correm por conta do expulsando. 
2. Para efeitos do disposto no número anterior e sempre que o expulsando 

possua bens patrimoniais, o tribunal declara, a pedido do Serviço de Migração e 
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Fronteiras, o arresto ou o congelamento dos bens, na medida do estritamente 
necessário para custear as despesas com a execução da decisão de expulsão. 

capítulo Viii
Disposições Penais

artigo 91.º
Entrada, Permanência e Trânsito ilegais

1. Considera-se ilegal a entrada de estrangeiros em território são-tomense em 
violação do disposto nos artigos 12.°, 13.° e 14.°. 

2. Considera-se ilegal a permanência de estrangeiros em território São-to-
mense quando esta não tenha sido autorizada de harmonia com o disposto no 
presente diploma, bem como quando se tenha verificado a entrada ilegal nos 
termos do número anterior. 

3. Considera-se ilegal o trânsito de estrangeiros em território São-tomense 
quando estes não tenham garantido a sua admissão no país de destino. 

Artigo 92.º
Responsabilidade criminal e civil das Pessoas colectivas e Equiparadas

1. As pessoas colectivas e as entidades equiparadas são responsáveis, nos 
termos gerais, pelos crimes previstos na presente Lei. 

2. As entidades referidas no n.º 1 respondem solidariamente, nos termos da 
Lei Civil, pelo pagamento das multas, coimas, indemnizações e outros presta-
ções em que foram condenados as agentes das infracções previstas na presente 
Lei. 

3. A responsabilidade prevista no número anterior é excluída quando o agen-
te actuar contra a ordem ou directrizes expressas de quem de direito, recaindo 
sobre este a responsabilidade do acto. 

4. À responsabilidade criminal prevista nos artigos subsequentes é adiciona-
da a responsabilidade civil pelo pagamento de despesas de estada e afastamento 
dos estrangeiros envolvidos. 

Artigo 93.º
auxílio à imigração ilegal

1. Aquele que favorecer ou facilitar a entrada ou o trânsito ilegal de cidadão 
estrangeiro em território nacional é punido com pena de prisão até 3 anos. 

2. Aquele que, de acordo com o número anterior agir com intenção lucrativa, 
é punido com pena de prisão de 1 a 4 anos. 

3. Se os factos forem praticados mediante transporte ou manutenção do cida-
dão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes ou pondo em perigo a 
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sua vida ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou a morte, o agente 
é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

4. A tentativa é punível. 
5. As penas aplicáveis às entidades referidas no n.º 1 do artigo anterior são as 

de multa, cujos limites mínimo e máximo pode ascender ao dobro ou de inibição 
do exercício da actividade por um período de um a seis anos. 

Artigo 94.º
associação ou Organizações de auxílio à imigração ilegal

1. Aquele que fundar grupo, associação cuja actividade seja dirigida à prática 
dos crimes previstos no artigo anterior é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

2. Incorrerão na mesma pena, aqueles que fizerem parte de tais grupos, asso-
ciações ou organizações. 

3. A tentativa é punível. 
4. As penas aplicáveis às entidades previstas no n.º 1 do artigo 92.º são de 

multa cujos limites mínimos e máximo podem ascender ao dobro e a inibição do 
exercício de actividade de 1 a 8 anos. 

Artigo 95.º
investigação

Além das entidades competentes, cabe ao Serviço de Migração e Fronteiras 
investigar os crimes previstos no presente capítulo e outros que com eles este-
jam conexos. 

Artigo 96.º
Remessa de Sentenças

Os tribunais enviam ao Serviço de Migração e Fronteiras, com a maior bre-
vidade: 

a)  Certidões de sentenças condenatórias proferidas em processo-crime con-
tra estrangeiros; 

b)  Certidões de sentenças proferidas em processos instaurados pela prática 
de crimes de auxílio à imigração ilegal e de angariação de mão-de-obra 
ilegal; 

c)  Certidões de sentenças proferidas em processos de expulsão; 
d)  Certidões de sentenças proferidas em processos de extradição referentes 

a estrangeiros. 
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capítulo iX
infracções

Artigo 97.º
Permanência ilegal

1. Nos casos em que o cidadão estrangeiro exceda o período de perma- 
nência autorizado em território São-tomense, aplicam-se as seguintes multas: 

a)  De Dbs. 2.000.000,00 a Dbs. 4.000.000,00 se o período de perma- 
nência não exceder 30 dias, ficando ainda obrigado ao pagamento das 
taxas que deveriam ter sido pagas se encontrassem devidamente autori-
zado;

b)  De Dbs. 5.000.000,00 a Dbs. 8.000.000,00 se o período de permanência 
for superior a 30 dias mas não exceder 90 dias ficando ainda obrigado ao 
pagamento das taxas que deveriam ter sido pagas se encontrassem devi-
damente autorizado; 

c)  De Dbs. 9.000.000,00 a Dbs. 12.000.000,00 se o período de permanência 
for superior a 90 e não exceder 180 dias, ficando ainda obrigado ao paga-
mento das taxas que deveriam ter sido pagas se se encontrassem devida-
mente autorizado. 

d) Dbs. 13.000.000,00 a Dbs. 19.000.000,00 se for superior a 180 dias. 
2. A mesma pena é aplicada quando a infracção prevista no número anterior 

for detectada à saída do País. 

Artigo 98.º
Transporte de Pessoa com Entrada não autorizada no País

As transportadoras e agentes, bem como todos quantos no exercício de uma 
actividade profissional transportem para território São-tomense estrangeiros 
cuja entrada seja recusada ou não reúnam os requisitos de entrada no País, pre-
vistos no Capítulo IV do presente diploma, ficam sujeitos à multa, por cada  
cidadão estrangeiro transportado: 

a)  De Dbs. 80.000.000,00 a Dbs. 150.000.000,00 no caso de pessoas colec-
tivas; 

b)  De Dbs. 40.000.000,00 a Dbs. 180.000.000,00. no caso de pessoas singu-
lares. 

Artigo 99.º
Exercício de actividade Profissional não autorizado

1. O exercício de uma actividade profissional independente, por estrangeiro 
não habilitado com o adequado certificado de residência, quando exigível, fica 
sujeito à aplicação de uma multa de Dbs. 10.000.000,00 a Dbs. 60.000.000,00. 
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2. Quem empregar cidadão ou cidadãos estrangeiros não habilitados com o 
adequado certificado de residência solicitado nos termos do presente diploma, 
fica sujeito, por cada um deles, à aplicação de uma das seguintes multas: 

a)  Dbs. 40.000.000,00 se empregar de um a dez trabalhadores; 
b)  Dbs.140.000.000,00 se empregar mais de dez trabalhadores. 
3. O empregador, o utilizador, por força de contrato de prestação de serviços 

ou de utilização de trabalho temporário, e o empreiteiro geral são responsáveis 
solidariamente pelo pagamento das coimas previstas nos números anteriores, 
dos créditos salariais decorrentes do trabalho efectivamente recebido, pelo in-
cumprimento da legislação laboral, pela não declaração de rendimentos sujeitos 
a descontos para o Fisco e a Segurança Social, relativamente ao trabalho presta-
do pelo trabalhador estrangeiro ilegal, e pelo pagamento das despesas necessá-
rias à estada e ao afastamento dos cidadãos estrangeiros envolvidos. 

4. Em caso de não pagamento das quantias em dívida respeitantes a créditos 
salariais decorrentes de trabalho efectivamente prestado, bem como pelo paga-
mento das despesas necessárias à estada e ao afastamento dos cidadãos estran-
geiros envolvidos, a liquidação efectuada no respectivo processo constitui titulo 
executivo, aplicando-se as normas do processo comum de execução para paga-
mento de quantia certa. 

Artigo 100.º
Falta de Pedido de certificado de Residência

Todo o estrangeiro que não apresentar o pedido de concessão de certificado 
de residência, fica sujeito à aplicação de uma multa de Dbs. 10.000.000,00 a 
Dbs. 50.000.000,00 ou o equivalente em outra moeda convertível. 

Artigo 101.º
Falta de Revalidação do certificado de Residência

1. Todo o cidadão estrangeiro a quem tenha sido concedido certificado de 
residência e não o tenha actualizado no prazo legal fica sujeito a uma multa di-
ária de Dbs 500.000,00 após o limite de validade do certificado. 

2. O certificado de residência não é revalidado decorrido o período no núme-
ro anterior. 

Artigo 102.º
Falta de comunicação da alteração do Elemento de identificação

1. A falta de comunicação de alteração do elemento de identificação ou esta-
tuto pessoal do cidadão estrangeiro incorre em multa de Dbs. 2.000.000,00. 

2. A falta de comunicação de mudança de domicílio será punida com multa 
de Dbs 2.000.000,00. 
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Artigo 103.º 
Destino das Multas

O produto das multas aplicadas nos termos do presente diploma reverte a 
favor do Estado, sendo fixada uma percentagem ao Serviço de Migração e Fron-
teiras, através de despacho conjunto do Ministro de tutela do Sector do Plano e 
Finanças e do Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna. 

Artigo 104.º
competência para aplicação das Multas

1. A aplicação das multas previstas no presente capítulo é da competência do 
director do Serviço de Migração e Fronteiras, que a pode delegar. 

2. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras organiza um registo individual para 
os efeitos do presente artigo. 

capítulo X
Taxas e Outros Encargos

Artigo 105.º
Regime aplicável

1. As taxas a cobrar pela concessão de vistos pelos postos consulares são as 
que constam da tabela de emolumentos consulares. 

2. As taxas e demais encargos a cobrar pelos procedimentos administrativos 
previstos na presente Lei, designadamente a concessão de vistos na fronteira, a 
prorrogação de permanência, a concessão e renovação de certificado de residên-
cia temporário e a concessão de certificado de residência permanente, são fixa-
dos por despacho conjunto do Ministro de tutela do Sector de Finanças e de 
Migração e Fronteiras. 

3. Pela escolta de cidadãos estrangeiros cujo afastamento do território São- 
-tomense seja da responsabilidade dos transportadores são cobradas taxas a fi-
xar por despacho conjunto do Ministro de tutela do Sector de Finanças e de 
Migração e Fronteiras. 

Artigo 106.º
isenção ou Redução de Taxas

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Serviço de Migração e Fron-
teiras poderá, excepcionalmente, conceder a isenção ou redução até 50% do 
montante das taxas devidas mediante o documento endereçado ao seu Director 
que por sua vez o submeterá ao Ministro de tutela do Sector da Ordem Interna 
que em despacho conjunto com o Ministro de tutela do Sector de Finanças deci-
dirão pelos procedimentos previstos no presente diploma. 

2. Estão isentos de taxa: 
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a)  Os vistos e prorrogações de permanência concedidos a estrangeiros titu-
lares de passaportes diplomáticos, de serviço, oficiais e especiais ou de 
documentos de viagem emitidos por organizações internacionais; 

b)  Os vistos e autorizações de residência concedidos a estrangeiros naturais 
da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 

3. Beneficiam de isenção ou redução de taxas os nacionais de países com os 
quais a República Democrática de São Tomé e Príncipe tem acordos nesse senti-
do ou cuja Lei interna assegure idêntico tratamento aos cidadãos São-tomenses. 

4. Em caso de redução ou isenção de taxa o cidadão estrangeiro suportará as 
despesas administrativas. 

capítulo Xi
Disposições Finais

Artigo 107.º
alteração da nacionalidade

1. A Direcção de Registos e Notariado deve comunicar ao Serviço de Migra-
ção e Fronteiras todas as alterações de nacionalidade que registar. 

2. A comunicação prevista no número anterior deve ser feita no prazo de 15 
dias a contar do registo. 

Artigo 108.º
identificação de Estrangeiros

Com vista ao estabelecimento ou confirmação da identidade de cidadãos  
estrangeiros, o Serviço de Migração e Fronteiras pode recorrer aos meios de 
identificação civil previstos na Lei, designadamente, a obtenção de fotografias, 
impressões digitais e peritagens. 

Artigo 109.º 
Dever de colaboração

1. Todos Organismos da Administração Pública, Serviços, Empresas Públi-
cas e Privadas, têm o dever de se certificarem que as entidades com as quais 
celebrem contratos administrativos não recebem trabalho prestado por cidadãos 
estrangeiros em situação ilegal. 

2. Os Organismos, Serviços, Empresas Públicas e Privadas, acima referidos 
podem rescindir, com justa causa, os contratos celebrados se, em data posterior 
à sua outorga, as entidades privadas receberem trabalho prestado por cidadãos 
estrangeiros em situação ilegal. 

3. Os Organismos da Administração Pública, Serviços, Empresas Públicas e 
Privadas, responsáveis por transportes marítimos e aéreos têm especial dever de 
informar o Serviço de Migração e Fronteiras nas seguintes situações: 
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a)  Quando seja decretado o arresto ou detenção de transportes marítimos e 
aéreos, bem como quando cessem estas medidas; 

b)  Quando se proceda à evacuação por motivos de saúde de tripulantes ou de 
passageiros de transportes marítimos e aéreos; 

c)  Quando se verifique o desaparecimento de passageiros ou tripulantes de 
transportes marítimos e aéreos; 

d)  Quando seja recusado o desembaraço de saída do porto ou aeroporto a 
uma embarcação e aeronave, respectivamente; 

e)  Quando se proceda à detenção de passageiros ou tripulantes de uma em-
barcação ou aeronave; 

f)  Quando sejam retirados de bordo, pela autoridade competente e a pedido 
do comandante da embarcação e aeronave, tripulantes ou passageiros. 

Artigo 110.º
competência das Forças Policiais

Sem prejuízo da sua competência, nas localidades onde não existir departa-
mentos do Serviço de Migração e Fronteiras, competirá à Polícia Nacional ou à 
Polícia Fiscal e Aduaneira velar pelo cumprimento e execução das disposições 
contidas neste diploma, devendo dar conhecimento no prazo máximo de 24 ho-
ras ao Serviço de Migração e Fronteiras de todas as diligências efectuadas. 

Artigo 111.º
Regulamentação

A regulamentação da presente Lei é aprovada pelo Governo em Decreto no 
prazo de 30 dias, após a sua publicação. 

Artigo 112.º 
Revogação

São revogados, todos os diplomas que contrariem o disposto na presente Lei. 

Artigo 113.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 29 de Janeiro de 2008. – O Presi-
dente da Assembleia Nacional, Interino, Jaime José da Costa.

Promulgado em 24 de Julho de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, Fradique Bandeira Melo de Menezes.
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JURiSPRUDÊncia
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA





acórdão n.º 30/2015, Processo n.º 27/2015  
(Fiscalização Preventiva)*

1
recorrente: Presidente da rePúBlica

recorrido: assemBleia nacional

relator: Justino Veiga

acordam em conferência no Supremo Tribunal de Justiça/Tribunal cons-
titucional

Sumário

1 – Em linha com as mais recentes e inovadoras propostas discutidas ao mais 
alto nível nos diversos fóruns internacionais, a presente proposta pretende defi-
nir um regime de intervenção do Banco Central em todas as instituições finan-
ceiras suscetíveis de apresentar risco sistémico, para gestão das crises que as 
assolem. 

2 – As medidas de intervenção corretiva assumem, fundamentalmente, um 
propósito de saneamento e recuperação das instituições em dificuldades e são 
aplicáveis a todas as instituições de crédito, as quais podem ainda ser sujeitas à 
medida de suspensão do órgão de administração e nomeação de administração 
provisória. 

3 – Assim, se perante peritagem de fiscalização se concluísse que determina-
da instituição bancária corria risco de cessar pagamentos, e as respectivas con-
clusões fossem levadas a juízo para declaração de falência, nos termos do pro-
cesso, são de adivinhar as reacções da própria instituição, e, até, dos próprios 
depositantes e outros intervenientes, até aquela declaração, as quais deteriora-
riam e agravariam, irremediavelmente, os bens da massa patrimonial.

4 – Pode-se afirmar em sintese, que a “ratio” deste diploma, é o de conferir 
uma legitimidade especifica, extra-judicial ao Banco Central, em sede de admi-
nistração financeira e no exercício de supervisão e controlo das instituições ban-
cárias em S.Tomé e Príncipe, visando a salvaguarda da confiança do sistema, 
perante os agentes económicos, sem a qual não é possível o funcionamento da 
economia, de modo proficiente.

* Transcrito a partir do documento original.



Relatório

Veio o Presidente da República pedir a fiscalização preventiva da consti- 
tucionalidade da alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do art.º 11.º, do n.º 7 do art.º 17.º, do  
n.º 5. als. b) e c) e n.º 6 do art.º 19.º do n.º1, n.º 2, e n.º 4 do art.º 20.º, do n.º 15 
do art.º 25.º , da al. b) do n.º 16. Do art.º 26.º da al. c) do n.º 2 do art.º 29.º con-
jugado com o disposto no n.º 1. ,2. ,3. ,4., e 5. Do art.º 30.º do n.º 4. Do art.º 34.º 
e do art.º 36.º da Lei sobre Medidas de Saneamento, Resolução e Liquidação das 
Instituições Bancárias expondo as dúvidas seguintes:

Em relação ao preceito da al. a) do n.º 1 do art.º 11.º

Para o Requerente, abrindo o Legislador possibilidade dos Administrado-
res Provisórios, nomeados no âmbito de uma intervenção financeira do Banco 
Central, não serem obrigados a cumprir normas de controlo prudencial ou de 
política monetária fixadas para todas as instituições bancárias violaria o prin-
cípio de igualdade e da legalidade previsto no art.º 15.º da Constituição, já que 
esta obrigação impende sobre os administradores em situação de normalidade;

Aos administradores provisórios, nomeados pelo Banco Central deveria ser 
agravada a sua submissão as normas de controlo prudencial ou de política mo-
netária, prevenindo assim situações de desequilíbrio financeiro, que originam a 
posteriori intervenções da entidade reguladora.

Não definindo o Banco Central as normas do controlo prudencial ou de polí-
tica monetária dispensáveis, ficaria alargada de forma desproporcional o poder 
discricionário de uma entidade que deveria ter função fiscalizadora, dentro dos 
parâmetros definidos pela entidade legisladora.

Em relação ao n.º 5 do art.º 11.º

Para o Requerente, este dispositivo admite a possibilidade de limitação do 
acesso ao direito e aos tribunais, um dos principais pilares do Estado de direito 
Democrático.

Se uma gestão deficitária originou a intervenção da entidade fiscalizadora, 
violaria o princípio de protecção de direitos e liberdades individuais constitucio-
nalmente consagrado, se os cidadãos que sentissem os seus créditos ameaçados 
não pudessem agir para acautelarem os seus direitos.

n.º 1 do art.º 20.º 

Admitindo que invocando o interesse público, o Banco Central pode fur- 
tar as suas decisões ao contencioso administrativo, constitui igualmente  
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um limite no acesso ao direito e aos Tribunais constitucionalmente consa- 
grado.

De facto, o potencial lesado fica impossibilitado de questionar pela via do 
contencioso administrativo, a validade, a pertinência e a intensidade do interesse 
público invocado pelo Banco Central, junto do órgão competente para o efeito.

Para o Presidente da República, esta formulação tende a afastar o cidadão 
potencialmente lesado dos Tribunais e logo o próprio Banco Central da apre-
ciação judicial das suas acções, no âmbito de um processo de intervenção fi-
nanceira.

n.º 2 do art.º 20.º

Limitando este dispositivo, a legitimidade activa em processo cautelar aos 
detentores de participações que detenham individual ou em conjunto 10% do 
capital social ou dos direitos de voto na instituição visada, para o requerente, 
esta disposição viola o princípio de igualdade previsto no art.º 15.º da Cons- 
tituição que consagra a igualdade dos cidadãos perante a lei sem distinção de 
origem social, raça, sexo, tendência política, crença religiosa ou convicção 
filosófica.

Em matéria de acesso aos tribunais, o que importa na perspectiva do Reque-
rente, é a qualidade de acionista e não a quantidade de acções que se detém 
numa determinada sociedade.

Para o Requerente o limite reivindicativo a partir dos 10% viola o disposto 
no art.º 20.º da Constituição porque condiciona o direito de acesso constitucio- 
nalmente consagrado a uma determinada condição financeira.

n.º4 do art.º 20.º

Para o Requerente este dispositivo suscita dúvidas, porquanto admite a pos-
sibilidade do Banco Central, invocar causa legítima de inexecução, nos termos 
da legislação aplicável, sem ficarem acauteladas as questões seguintes:

1.º Não consta do diploma qualquer compensação/indeminização a ser paga 
ao recorrente pela não execução da sentença

2.º Não está consagrado qualquer mecanismo que permita ao interessado 
escrutinar junto aos Tribunais da intensidade do interesse público invocado pelo 
Banco Central que justifica a inexecução da sentença.

art.º 26.º n.º 16 alínea b)

Para o Requerente, a nomeação de um liquidatário não pode, de per si, impe-
dir terceiros que se relacionam com o Banco intervencionado de exercer os seus 
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direitos e muito menos de impedir outros órgãos competentes de exercerem as 
suas funções, nomeadamente de impedir os Tribunais de decretar embargos ou 
cauções sobre os activos do Banco.

art.º 29.º n.º 2 alínea c) conjugado com o n.º 1 do art.º 30.º

O artigo 29.º n.º 2 veio estabelecer na alínea c) a prioridade do reembolso dos 
pequenos depositantes. Porém no n.º 1 do art.º 30.º veio confinar os pequenos 
depositantes aos residentes no País, descriminando os emigrantes santomenses 
no estrangeiro e outras entidades públicas e privadas.

Como compatibilizar este dispositivo com o art.º 16.º da Constituição da 
República, segundo o qual todo cidadão são-tomense que resida ou se encontre 
no estrangeiro goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres que 
os demais cidadãos, salvo no que seja incompatível com a ausência do País e 
que os cidadãos sãotomenses residentes no estrangeiro gozam do cuidado e da 
proteção do Estado.

art.º 30.º, n.º 2, n.º 3, n.º 4. e n.º 5.

Consagrando o espirito percentual do reembolso, no n.º 2 que todos os depo-
sitantes e credores habilitados em uma mesma categoria recebam até 50% dos 
seus direitos, conforme apurado pelo liquidatário, sem nada referir quanto ao 
destino de parte dos depósitos ou créditos não reembolsados, fica-se com a sen-
sação que se pretende desresponsabilizar um Banco intervencionado pelo não 
cumprimento de uma parte das suas obrigações, violando assim um princípio 
fundamental da protecção da propriedade privada, justificando a apreciação pré-
via da constitucionalidade de todos os números deste artigo.

art.º 36.º

Para o presidente da Republica este dispositivo pretende cristalizar a presen-
te lei na nossa ordem jurídica, permitindo que o Banco Central se furte ao cum-
primento de outras leis, bastando para isso que as considere limitadoras do exer-
cício das suas funções. 

SOLICITADO A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O DIG-
NISSIMO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA, EMITIU UM PARE-
CER NO QUAL DESTACAMOS O SEGUINTE:

Ajuizando teoricamente sobre os princípios invocados escreveu que “o prin-
cípio da legalidade revela-se norteador e inspirador de qualquer intervenção 
estadual constituindo igualmente a limitação do legislador ordinário no que se 
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refere a criação e produção de novas normas, tendo em atenção aquelas consa-
gradas constitucionalmente”

Em relação ao princípio de igualdade escreveu “que impõe que se dê trata-
mento igual ao que é essencialmente igual e que se trate diferentemente o que 
for essencialmente diferente. Na verdade tal principio é entendido como limite 
objectivo da discricionariedade legislativa, impedindo o legislador ordinário de 
adoptar medidas que visem a criação e/ ou produção de normas que estabeleçam 
diferenciações”

Em relação ao direito de acesso aos tribunais anotou “revela-se um dos valo-
res constitucionalmente consagrado “(…)”que permite ao cidadão comum  
recorrer aos Tribunais enquanto o ultimo reduto das suas garantias para salva-
guarda dos seus interesses legalmente tutelados.

Para o Procurador Geral da República, a disposição constante na alínea a) do 
n.º 1 do art.º 11.º revela-se contraditório ao principio da legalidade e de igualda-
de, constante no art.º 15.º da Constituição sendo estes, pilares, do ordenamento 
jurídico santomense.

Por conseguinte, também o n.º5 do art.º 11.º revela-se violador do direito ao 
acesso aos Tribunais.

O n.º 7 do artigo 17.º referiu-se a um Fundo Geral de Garantia sem que que 
tal fundo nunca tivesse sido criado.

O Procurador-Geral da República anotou, que o princípio de igualdade não 
implica apenas a igualdade formal perante a lei, mas também a aplicação igua-
litária no que se refere ao direito igual. 

Quanto ao n.º 7 do art.º 17º do referido projecto de lei é de realçar que ape-
sar de ainda não ter sido criado o Fundo Geral de Garantia, tal poderá ser im-
plementado posteriormente através de um diploma regulamentar, especifican-
do as condições da sua criação o âmbito em que o mesmo se insere incluindo 
as situações em que é chamado a tutelar ao nível do sistema financeiro do 
País. 

Embora as al. b) e c) do n.º 6 do art.º 19º do referido diploma não suscitam 
quaisquer colisões com as disposições da Constituição da República tal facto 
constitue gralha uma vez que se referem ao mesmo conteúdo normativo com 
redacção diferente. Daí que merece ser suprimido uma das referidas alíneas. 

No que se refere a norma constante no n.º 2 do art.º 20.º do referido diploma 
que coarcta a possibilidade de os detentores de participações que não atin- 
jam 10% do capital ou dos direitos de votos a intentarem os procedimentos 
cautelares não se vislumbra que tal disposição entrará em colisão com o princi- 
pio da igualdade com o direito ao acesso aos tribunais consagrados por via dos 
art.º 15.º e 20.º da Constituição, sobretudo se repararmos no espírito da epígra- 
fe referente ao art.º 20.º do diploma posto em crise que é desencadear a 
intervenção do Banco Central enquanto fiscal do sistema financeiro quando as 
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instituições financeiras estiverem em dificuldades. Daí que eventualmente o 
legislador pretenderá atribuir alguma estabilidade a referida intervenção 
evitando que tais não possam ser incomodadas com processos inúteis dos 
detentores das participações com menos de 10%.

Por seu lado, relativamente a inexecução de uma sentença anulatória refe- 
renciada no n.º 4 do art.º 20.º do referido diploma, não se encontra especifi- 
cada no referido diploma as situações em que tal deve ocorrer, tendo em atenção 
os casos pontuais e excepcionais a que a doutrina se tem posicionado para o 
efeito.

Daí que tal disposição entrará em contradição com o disposto no art.º 122.º 
da Constituição no que se refere a obrigatoriedade das decisões dos tribunais 
serem acatadas por todas as instituições tanto públicas como privadas. Porém, 
tal colisão pode ser afastada caso o legislador preveja as situações em que tal 
inexecução é possível. 

Já no que se refere a norma constante no n.º 15 do art.º 25.º relativamente 
ao reembolso de 50% depende do contexto em que é inserido a norma sobretudo 
tendo em atenção o espírito do diploma que tem que ver com medidas de 
saneamento resolução e liquidação de instituições bancárias. Daí que estando 
um banco em dificuldades será impossível cumprir com as suas obrigações  
no reembolso da totalidade dos montantes dos depositantes salvo que tal 
instituição conseguir recuperar ao saneamento. Com efeito, não se vislumbra 
aqui qualquer colisão com algum direito ou princípio constitucionalmente 
consagrado. 

Mais uma vez a norma constante na al. b) do art.º 26.º do referido diploma 
revela-se limitativa ao direito acesso aos Tribunais na medida em que impede a 
instauração de embargos e caução sobre os activos da instituição financeira pelo 
que um terceiro, máxime algum depositante estará eventualmente vedado de 
recorrer aos Tribunais para salvaguardar os seus interesses patrimoniais que 
estejam confinados a instituição financeira em causa. 

Igualmente encontra-se em causa o princípio da igualdade previsto nos ter-
mos do artigo 15º da Constituição no que refere as disposições do art.º 29.º,  
n.º 2, al. c), e n.º1 do art.º 30.º do referido diploma, tendo em atenção a diferença 
de tratamento quanto ao reembolso dos depositantes, enquanto pessoas 
singulares residentes permanentemente no País ou fora dele, ficando os últimos 
a margem de qualquer protecção. Por conseguinte, o legislador ordinário não 
pode criar normas com conteúdos que estabeleçam discriminações entre os 
depositantes residentes dentro e fora do País, já que a luz do artigo 15º da 
Constituição todos os cidadãos são iguais independentemente da origem social, 
raça, sexo tendência política, crença religiosa ou convicção religiosa. 

Relativamente aos n.os 3, 4 e 5 do art.º 30.º e n.º 4 do art.º 34.º não se 
vislumbram quaisquer situações de colisão com as normas constitucionais tanto 
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é que em relação a esta última a intervenção do liquidatário tem em vista o 
interesse público em relação a estabilidade e harmonia no sistema financeiro do 
País. 

De resto no que se refere as demais disposições do referido diploma, não fora 
identificada quaisquer contradições com os conteúdos da Constituição.

CITADO, O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL EXERCEU O 
CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS SEGUINTES

Da análise ao diploma, as dúvidas suscitadas pelo Presidente da República, 
recaíram sobre:

•  A al. a) do n.º 1 e n.º 5 do art.º 11.º;
•  O n.º 7 do art.º 17.º;
•  O n.º 5 e as alíneas b) e c) do n.º 6, ambos do art.º 19.º;
•  Os n.os 1, 2 e 4 do art.º 20.º;
•  O n.º 15 do art.º 26.º;
•  A al. b) do n.º 16, do art.º 26.º;
•  A al. c), do n.º 2, do art.º 29.º, conjugado com o disposto nos n.os 1, 2, 3, 4 

e 5 do art.º 30.º;
•  O n.º 4 do art.º 34.º;
•  O art.º 36.º.

Citados que fomos para responder, clarificando as dúvidas suscitadas, vem a 
Assembleia Nacional oferecer o seguinte:

i.  alínea a) do n.º 1. do art.º 11.º – DiSPEnSa TEMPORáRia Da  
OBSERVÂncia DE nORMaS SOBRE cOnTROLO PRUDEnciaL 
OU DE POLÍTica MOnETáRia 

A disposição em referência visa sobretudo a situação em que a instituição 
financeira se encontra em dificuldade, mormente em desequilíbrio financeiro. 

Neste contexto, a dispensa consagrada na referida disposição enquadra-se na 
preocupação de recuperação da instituição, seguindo o objectivo principal da 
Lei que é salvaguardar a solidez financeira das instituições, os interesses dos 
depositantes e a estabilidade do sistema financeiro e, em última análise, o inte-
resse público subjacente à mesma. 

Trata-se pois, de uma medida temporária para permitir a recuperação da ins-
tituição em dificuldade que, se tivesse de cumprir as normas prudenciais ou de 
política monetária estabelecidas, veria a sua situação agravada, pondo em causa 
os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro. Não con-
substancia um tratamento mais favorável à instituição em dificuldade em detri-
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mento das demais, mas sim, na lógica do princípio da igualdade, de tratar de 
forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente.

Note-se que quer as normas prudenciais quer as regras de política monetá-
ria, são determinadas pelo BCSTP ao abrigo das atribuições que lhe são acome-
tidas pela sua Lei Orgânica (Lei n.º 8/92, de 3 de Agosto), enquanto autoridade 
reguladora e fiscalizadora do sistema financeiro e formuladora da política mo-
netária. 

Nesta perspectiva, não haverá aqui, salvo melhor opinião, qualquer violação 
ao Princípio da legalidade, mas antes uma excepcionalidade consentida pela 
entidade que dita as referidas regras em face das dificuldades financeiras da 
instituição. 

É nesta mesma óptica que a actual legislação reguladora do sector financeiro, 
a Lei das Instituições Financeiras (Lei n.º 9/92, de 3 de Agosto), consagra a 
possibilidade de, no âmbito de uma intervenção, o interventor nomeado “declarar 
inexigíveis, total ou parcialmente, por um período máximo de 1 (um) ano, os 
depósitos e aplicações feitas pelo público junto à instituição (…)”. 

ii.  Pontos 5 e 6 do documento enviado: n.º 5. do art.º 11.º – SUSPEnSÃO, 
DURanTE a aDMiniSTRaÇÃO PROViSÓRia, DE TODaS aS 
EXEcUÇÕES, acÇÕES E PRaZOS DE PREScRiÇÃO EM cURSO; 
PROiBiÇÃO DE inSTaURaÇÃO OU inÍciO DE nOVOS; EXTin-
ÇÃO, inEXiGiBiLiDaDE OU MODiFicaÇÃO DE DiREiTOS 

Trata-se aqui de uma medida excepcional e transitória, equiparável à fixada 
no âmbito de um processo de insolvência e/ou liquidação, com o objectivo de 
proteger a instituição, coarctando as hipóteses de agravamento da sua situação e 
possibilitando a sua recuperação.

Estando a instituição numa situação de crise e em quase falência, ao se per-
mitir a retirada de montantes ali depositados e/ou a instauração de acções judi-
ciais contra a mesma, estaremos abrir vias para a sua não recuperação, eliminan-
do as possibilidades de garantir a satisfação das expectativas dos demais 
credores.

iii.  O n.º 7 do art.º 17.º – FUnDO GERaL DE GaRanTia OU OUTRO 
ÓRGÃO GOVERnaMEnTaL DESiGnaDO PaRa PRESTaÇÃO 
DE aPOiO FinancEiRO À inSTiTUiÇÃO 

O Fundo Geral de Garantia já se encontra consagrado na Lei Orgânica do 
BCSTP, sendo a sua criação da competência desta Instituição. Sucede, porém, 
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que por razões que se prendem com as dificuldades da economia nacional, par-
ticularmente ao nível financeiro, a sua criação ainda não foi efectivada. 

Não obstante, em face dos últimos acontecimentos no panorama financeiro 
internacional e nacional, a instituição do referido Fundo está a ser preparada 
pelo BCSTP, prevendo-se para breve a sua implementação.

iV.  O n.º 5 do art.º 19.º – aPLicaÇÃO DE PLanO DE REcaPiTaLiZa- 
ÇÃO inTERna DO BancO EM PROcESSO DE RESOLUÇÃO

Trata-se aqui da aplicação de um plano de recapitalização interna do banco, 
totalmente coadunável com as regras societárias e contabilísticas, e não de reca-
pitulação. Tratou-se de um “lapsus calami”.

V.  O n.º 1 do art.º 20.º – LiMiTaÇÃO DO acESSO aO DiREiTO E aOS 
TRiBUnaiS 

A disposição em referência estabelece que “Sem prejuízo do disposto no 
artigo 10.º, as decisões do Banco Central que adoptem medidas de resolução 
estão sujeitas aos meios processuais previstos na legislação do contencioso 
administrativo, com ressalva das especialidades previstas nos números se-
guintes, considerando os interesses públicos relevantes que determinam a sua 
adopção.”

Na nossa perspectiva, e salvo melhor opinião, esta disposição prevê o aces-
so aos tribunais, estabelecendo apenas a necessidade de observância de espe-
cificidades decorrentes da situação (defesa do interesse público já acima 
enunciada) e do sector financeiro, consagradas nos demais números do mesmo 
artigo. 

Outro senão, é que nos últimos vinte (20) anos, nenhum banco conseguiu 
reaver créditos mal parados em execuções por dívida. Além disso, o direito 
dos negócios, não se compadece com a morosidade do sistema judicial. Tanto 
assim é, que tem havido uma desjudicialização de questões desta natureza ao 
nível mundial. Logicamente que não se pretende nem pode ser a intenção do 
legislador coartar ou limitar o acesso a justiça e o direito de recurso aos tribu-
nais não é aqui vedado, apenas se pretende priorizar uma solução administra-
tiva, rápida e menos burocrática.
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Vi.  O n.º 2 do art.º 20.º e n.º 4 do art.º 34.º – LiMiTaÇÃO Da LEGiTi- 
MiDaDE acTiVa EM PROcESSO caUTELaR E EM SEDE DE 
REcURSO 

As disposições em apreço albergam o conceito de participação qualificada, 
definido na própria Lei e com amparo na doutrina e na legislação comparada 
que pudemos localizar, considerando como participação relevante a detenção 
de, pelo menos, 10% do capital social. 

A previsão destas disposições constitui, neste contexto, um mecanismo de 
tutela das minoritárias societárias, amplamente consolidado na doutrina, consa-
grando o direito de acesso aos tribunais, seja em processo cautelar seja em sede 
de recurso, aos detentores de participações que atinjam, de forma individual ou 
colectiva, pelo menos 10% do capital social ou dos direitos de voto da instituição. 

Não se trata de limitar este acesso aos accionistas com participação mínima 
de 10% mas sim de exigir, para o referido acesso, uma actuação conjunta dos 
accionistas que não possuam participação relevante.

Vii.  O n.º 4 do art.º 20.º – inVOcaÇÃO DE caUSa LEGÍTiMa DE 
inEXEcUÇÃO PELO BcSTP 

A disposição em referência assenta no princípio da defesa do interesse públi-
co que reside na protecção dos depositantes e na estabilidade do sistema finan-
ceiro, tendo em conta a sua relevância para a economia. 

Nesta perspectiva, o BCSTP acataria a decisão judicial e subsequentemente 
procuraria eximir-se do seu cumprimento judicialmente (nunca por sua livre 
determinação), invocando o sério prejuízo da mesma para o interesse público. 
Portanto, a inexecução da sentença preconizada terá necessariamente que ser 
legitimada judicialmente e, neste quadro, seria também fixada judicialmente 
uma indemnização ao titular do direito à execução. 

Viii.  a alínea b) do n.º 16 do art.º 26.º – REVOGaÇÃO DE EMBaRGOS 
OU caUÇÕES DE acTiVOS E PROPRiEDaDES DO BancO 

O princípio subjacente à esta disposição é o da protecção da instituição con-
tra actos que venham agravar a sua situação, já por si difícil, permitindo ao li-
quidatário aceder a todos os activos e propriedades do banco para atender às 
exigências de reembolso dos credores da instituição.

Note-se que esta imposição abrange os 6 meses anteriores à data da liquida-
ção extrajudicial apenas. 
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É importante recordar que nas situações abrangidas por esta disposição a 
instituição encontra-se em dificuldade, determinada pelos seus accionistas e/ou 
gestores, pelo que se torna necessário, no âmbito da liquidação, adoptar medidas 
que protejam a instituição de actos lesivos destas entidades, nomeadamente 
embargos ou cauções, procurando salvaguardar os interesses dos credores. 

É nesta linha de raciocínio que, na graduação das prioridades de reembolso, 
os accionistas da instituição aparecem em último lugar.

iX.  a alínea c) do n.º 2 do art.º 29.º e n.º 1 do art.º 30.º – PROTEcÇÃO DE 
PEQUEnOS DEPOSiTanTES 

O regime estabelecido nas disposições em referência deve ser entendido 
numa perspectiva de priorização dos pequenos depositantes, pessoas singula- 
res residentes em São Tomé e Príncipe e não de exclusão definitiva dos demais 
(i.e. pessoas singulares não residentes e/ou pessoas colectivas). 

Ou seja, em caso de insuficiência de activos da instituição para assegurar o 
reembolso de todos os créditos, ter-se-á que definir prioridades e, nessa perspec-
tiva, os pequenos depositantes pessoas singulares residentes estarão mais expos-
tos e, consequentemente, merecerão maior protecção. 

Isto porque, analisada a carteira de aplicação de fundos pelos depositantes no 
sistema bancário, depreende-se que os pequenos depositantes que sejam pessoas 
singulares residentes no país, por confiarem aos bancos as suas disponibilidades 
imediatas (normalmente provenientes do salário e necessárias à sua subsistên-
cia) serão mais afectados em caso de liquidação do banco. 

X.  O n.º 15 do art.º 26.º e n.º 2, 3, 4 e 5 do art.º 30.º – LiMiTE DE 
PROTEcÇÃO DOS DEPÓSiTOS 

Esta determinação deve ser entendida numa perspectiva de insuficiência de 
activos para atender a todas as obrigações do banco, sendo necessário priorizar 
e ratear os pagamentos, na mesma lógica da declaração de inexigibilidade de 
depósitos no âmbito da intervenção estabelecida na alínea d) do artigo 44.º e no 
artigo 47.º da Lei das Instituições Financeiras.

Xi. art.º 36.º – cOnFLiTO DE nORMaS 

A pretensão do n.º 1 do artigo 36º é apenas e tão-somente estabelecer  
que, em caso de conflito entre as disposições da Lei em referência e dispo- 
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sições de quaisquer outras legislações, prevalecem as disposições da lei em 
análise.

Corridos os vistos legais, cumpre apreciar.

EnQUaDRaMEnTO

Pretendeu o Legislador com a proposta em apreciação e analise fixar regras 
especificas para regular o exercício da supervisão e controlo das instituições ban-
cárias em STomé e Príncipe visando salvaguardar a solidez das instituições finan-
ceiras, a estabilidade do próprio sistema financeiro e o interesse dos depositantes. 

Em linha com as mais recentes e inovadoras propostas discutidas ao mais 
alto nível nos diversos fóruns internacionais, a presente proposta pretende defi-
nir um regime de intervenção do Banco Central em todas as instituições finan-
ceiras suscetíveis de apresentar risco sistémico, para gestão das crises que as 
assolem. 

As medidas de intervenção correctiva assumem, fundamentalmente, um pro-
pósito de saneamento e recuperação das instituições em dificuldades, e são apli-
cáveis a todas as instituições de crédito, as quais podem ainda ser sujeitas à 
medida de suspensão do órgão de administração e nomeação de administração 
provisória. 

Em consonância, não se mostram aplicáveis às instituições de crédito outros 
regimes de recuperação em caso de falência que se encontrem estabelecidos na 
legislação comercial e processual. 

Preveem-se, igualmente a efectivação de um Fundo geral de garantia como 
medida de estabilização, destinada, fundamentalmente, a assegurar a continui-
dade de funções bancárias essenciais em caso de crise.

Esta proposta está estribada na natureza da actividade bancária, nos interes-
ses envolvidos, nos respectivos negócios, na característica da fiscalização que 
deve ser exercida sobre as instituições.

Já que, por exemplo, as razões da declaração de falência e liquidação das 
instituições de crédito, podem revestir natureza bem diferente da dos fundamen-
tos gerais previstos no Código de Processo.

As instituições de crédito, por exemplo, só podem constituir-se e exercer 
actividade mediante autorização, implicando a cessação daquela, a óbvia liqui-
dação das mesmas, que revestem natureza diferente da dos instrumentos inseri-
dos no Código de processo Civil.

Compreende-se assim, por exemplo, as razões do legislador ao consagrar 
como regra a liquidação extrajudicial, na sequência do cancelamento da autori-
zação, excepcionando, os casos de falência dolosa, ou da insuficiência dos acti-
vos para cobrir pelo menos, a metade dos créditos quirografários.
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Efectivamente, os interesses envolvidos na actividade das instituições de 
crédito são de difícil compatibilização com as morosas tramitações processuais, 
se tivermos em conta a volatilidade dos negócios emergentes.

Assim, se perante peritagem de fiscalização se concluísse que determinada 
instituição bancária corria risco de cessar pagamentos, e as respectivas conclu-
sões fossem levadas a juízo para declaração de falência, nos termos do processo, 
são de adivinhar as reacções da própria instituição, e, até, dos próprios deposi-
tantes e outros intervenientes, até aquela declaração, as quais deteriorariam e 
agravariam, irremediavelmente, os bens da massa patrimonial.

Portanto, para bem dos credores, a revogação da autorização não pode deixar 
de ser imediata, administrativa, com produção de todos os efeitos da falência, 
tão logo os competentes órgãos técnicos concluam pela inviabilidade da institui-
ção, ou pela existência de grave risco de insolvência, obviamente, sem prejuízo 
de deverem ser assegurados os direitos de todos os interessados.

Daí, a consagração de especiais medidas que têm em vista a protecção dos 
depositantes, investidores e credores que, generalizadamente, confiam nas insti-
tuições bancárias e no nosso sistema financeiro.

Pode-se afirmar em sintese, que a “ratio” deste diploma, é o de conferir uma 
legitimidade específica, robustecendo as atribuições extra-judiciais do Banco 
Central, em sede de administração financeira e no exercício de supervisão e 
controlo das instituições bancárias em S.Tomé e Princípe, visando a salvaguarda 
da confiança do sistema perante os agentes económicos, sem a qual não é possí-
vel o funcionamento da economia, de modo proficiente.

Legitimidade especifica de administração financeira largamente consensual 
que encontra respaldo na legitimidade dos Bancos Centrais nos sistemas finan-
ceiros de Países da nossa comunidade como Portugal (cujo decretolei 298/92 de 
31 de Dezembro de 1992 que aprovou o regime geral das instituições de crédito 
e sociedades financeiras consagra nos artigos 116., 138. E segs. esta competên-
cia do Banco de Portugal) Angola ( cuja lei 12/ 2015-Lei de base das instituições 
financeiras consagra nos artigos 67.º, 95.º, 121.º e segs. igualmente a específica 
competência interventora do Banco de Angola) Cabo-Verde ( cuja lei das activi-
dades e das instituições financeiras que consagra nos seus artigos 27.º, 58.º, 59.º, 
60.º, 65.º, 88.º,94.º,98.º, 104 e segs. a competência reguladora e disciplinadora 
do Banco de Cabo-Verde).

Estas considerações de enquadramento, definem os parâmetros para os de-
senvolvimentos que em sede de apreciação e análise merecerão os normativos, 
que suscitaram dúvidas de inconstitucionalidade ao Presidente da República.

comecemos pela al. a) do n.º 1. do art.º 11.º

Em situações suscitadas como consequência do recurso a medidas de sanea-
mento ou no âmbito de aplicação de um plano de recuperação nos termos do 
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disposto no art.º 7.º e 8.º do diploma em apreciação, pode o Banco Central 
designar Administradores Provisórios.

Juntamente, com esta designação, o Banco Central, pode dispensar tempora-
riamente a instituição financeira em causa da observância de normas sobre o 
controlo prudencial ou de politica monetária.

A dispensa temporária justifica-se a partir do pressuposto de reconhecimento 
da legitimidade especifica do Banco Central enquanto instituição competente 
para exercer a administração financeira, privilegiando as opções financeiras 
conducentes a recuperação da instituição com dificuldades, visando salvaguar-
dar a solidez financeira das mesmas, a estabilidade do sistema financeiro e con-
sequentemente os interesses dos investidores e dos depositantes.

É uma suspensão temporária, sobre o controlo da entidade competente, a 
saber, o Banco Central, que nos termos da sua lei orgânica (Lei n.º 8/92, de 3 de 
Agosto) determina as normas prudenciais e as regras da politica monetária. 

Portanto, uma suspensão temporária recorde-se, que visa desonerar transito-
riamente uma instituição em crise, de obrigações que certamente agravariam as 
condições de recuperação.

Não se pode desconsiderar, que contrariamente aos doutos argumentos dedu-
zidos pelo Requerente, a dispensa temporária é legal, já que é o Banco Central 
que a promove e executa, na sequência da verificação de uma situação de dese-
quilíbrio financeiro, que justificara o recurso a medidas de saneamento ou a 
operacionalização de um plano de recuperação e saneamento.

Ou seja, situações comprovadamente criticas, que não se compaginam com 
as situações de funcionamento normal de outras instituições, que não estejam 
em crise.

Situações desiguais, portanto, que requerem ainda que temporariamente, tra-
tamentos desiguais na proporção da sua desigualdade.

Pelo que, não são de prevalecer, as dúvidas suscitadas pelo Requerente.
O dispositivo em análise não contraria nenhum dispositivo ou princípio 

constitucional.

O n.º 5 do art.º 11.º

Suspensão, durante a administração provisória, de todas as execuções,  
acções e prazos de prescrição em curso; proibição de instauração ou inicio de 
novos; Extinção, inegibilidade ou modificação de direitos.

Continua a ser pertinente uma interpretação jurídica focalizada na ratio do 
diploma legal em apreciação.

Não se pode remover os pressupostos constitutivos de uma intervenção que 
pelas suas características, e pelo objetivo que preconiza justifica a adopção de 
um regime excepcional e transitório.
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Está subjacente a intervenção do Banco Central em sede de saneamento, a 
verificação dos requisitos elencadas no artigo 7.º do diploma em análise.

Ora, da leitura do normativo acima referenciado, constatamos que a inter-
venção saneadora do Banco Central, tem como base o facto da instituição ban-
cária estar numa situação de desequilíbrio financeiro, ou quando não cumpra 
directivas emanadas pelo Banco Central, ou seja, em situações de inegável e 
comprovada gravidade.

Por isso nos termos do n.º 8 do diploma em apreciação, pode-se operaciona-
lizar um plano de recuperação e saneamento observando várias providências.

A providência consagrada no n.º 5. do art.º 11.º é uma delas, que se enquadra 
na necessidade de protecção ainda que temporária, da instituição, prevenindo 
hipóteses de agravamento da sua situação que ocorreria certamente, se conti- 
nuasse exposta as exigências decorrentes do seu normal funcionamento.

Perante uma situação de desequilíbrio financeiro, que pode ser precursora de 
uma situação de quase falência de uma instituição bancária, que tenha justifica-
do uma intervenção do Banco Central, pondo em marcha de acordo com os 
condicionalismos tipificados, um plano de recuperação, a não suspensão de to-
das as medidas suscetíveis de onerar os esforços de recuperação, seriam fatais 
para a garantia de satisfação dos credores da instituição em crise, e em conse-
quência para a estabilidade do sistema financeiro. 

Daí que, a suspensão consagrada pelo normativo em analise, pelo seu carac-
ter de excepcionalidade e transitoriedade, justificado pela necessidade de pro-
mover a recuperação de uma instituição bancária, na prossecução de objectivos 
relacionados com a salvaguarda da solidez financeira das instituições, os inte-
resses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro como tal, não 
contende com os princípios constitucionais de protecção dos direitos e liberda-
des individuais e do acesso ao direito e aos Tribunais, enquanto princípios pila-
res do estado de Direito democrático.

Quanto ao n.º 1 do art.º20.º

O dispositivo acima referenciado estabelece a excepção de observância  
das medidas de resolução do Banco Central, aos meios processuais previstos na 
legislação do contencioso administrativo quando os interesses públicos relevan-
tes determinarem esta adopção.

Esta disposição tipifica o confronto entre a necessidade de acréscimo da le-
gitimidade da administração financeira do Banco Central, robustecendo as suas 
prerrogativas em sede de intervenção financeira em detrimento de uma ponde-
rosa e cautelosa desjudicialização.

Entendeu o Legislador, na senda daquilo que é reconhecidamente pratica  
financeira mundial, que a solução administrativa resultante da intervenção do 
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Banco Central deveria ter prioridade em relação ao recurso tradicional aos Tri-
bunais, cuja organização processual oferece soluções mais demoradas e buro-
cráticas.

Para tanto, “a excepção” deveria estribar-se nos “interesses públicos relevan-
tes” que determinassem a sua adopção.

Que “interesses relevantes” seriam estes!?
Podemos definir estes interesses relevantes como aqueles que estão relacio-

nados com a necessidade de salvaguarda da solidez financeira das instituições, 
os interesses dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro, que con-
correm para a credibilidade do sistema perante os agentes económicos, consti-
tuindo assim, “condição sine qua non” do funcionamento da economia de forma 
proficiente.

São estes interesses que podem justificar o regime de excepção consagrado 
no normativo em análise.

Importa não descurar, que todas as medidas de resolução consagradas no 
capítulo II do diploma em apreciação estão sujeitas a comunicação ao interessa-
do e ao Tribunal dos relatórios das avaliações de activos efectuados por entida-
des independentes que tenham sido requeridos com vista à adopção de qualquer 
das medidas previstas (n.º 5. do art.º 20.º do diploma em apreciação).

Em suma, o normativo em análise, não limita o direito de acesso a justiça e 
o recurso aos Tribunais, por parte dos cidadãos.

Quanto ao n.º 2. do art.º 20.º

Este normativo concede legitimidade activa em processo cautelar aos accio-
nistas que tenham ou perfaçam 10% do capital ou dos direitos de voto da insti-
tuição visada.

Trata-se de uma participação qualificada, um mecanismo de tutela das mino-
rias societárias que manifestamente não contraria o principio de igualdade for-
mal entre os accionistas.

Atente-se que se trata de uma participação qualificada que constitui pressu-
posto de legitimidade activa em processo cautelar ou mesmo de recurso, que não 
contende com a posição dos accionistas de capital inferior ao estabelecido, mas 
sim fortalece-os, porque obriga a uma posição conjunta objectivamente mais 
expressiva e que desaconselha hipóteses de dispersão, assentes em posições 
individuais,de reduzida expressão societária.

Quanto ao n.º 4.do art.º 20.º

São razões de interesse público nomeadamente a salvaguarda da solidez fi-
nanceira das instituições financeiras, os interesses dos depositantes e a estabili-
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dade do sistema financeiro tendo em conta o desenvolvimento económico que 
podem justificar a inexecução de uma sentença anulatória, nos termos do nor-
mativo em análise.

Entretanto a inexecução da sentença preconizada terá que ser legitimada  
judicialmente, julgando os Tribunais da pertinência ou não da fixação de uma 
indemnização ao titular do direito a execução em observância do disposto no  
n.º 5. Do art.º 20.º.

Quanto a alínea b) do n.º 16. do art.º 26.º

Prevalecem a luz deste normativo razões transitórias de protecção da institui-
ção sob pena de se gorar os objectivos inerentes as medidas de liquidação.

Efectivamente estando uma instituição em crise determinada pelos seus  
accionistas e/ou gestores, torna-se necessário no âmbito do processo da liquida-
ção, adoptar medidas protetoras dos interesses dos credores.

Seria contraproducente que uma instituição financeira, em situação difícil, 
em que o liquidatário quisesse aceder a todos os activos e propriedades do Ban-
co para atender às exigências do reembolso dos credores da instituição, permi-
tíssemos que normalmente fossem praticados actos que agravassem considera-
velmente a situação, como os embargos ou cauções.

Exactamente para não coarctar direitos e acentuar a natureza transitória da 
medida, o legislador definiu um prazo para esta protecção financeira e legal: os 
seis meses anteriores á data de liquidação extrajudicial.

Para o Colectivo de Juizes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça/
Tribunal Constitucional não existe qualquer contundência deste normativo com 
qualquer norma ou princípio constitucional.

Quanto a alínea c) do n.º 2.do art.º 29.º e n.º 1. do art.º 30.º

Parece evidente que o legislador quis destacar a necessidade de priorizar os 
pequenos depositantes, aqueles que geralmente confiam aos Bancos as suas dis-
ponibilidades imediatas, imprescindíveis para o seu próprio sustento como os 
salários, os pequenos depósitos que lhes deixariam rigorosamente desprotegidos 
em caso de liquidação do Banco.

Priorizando estes, o Legislador não quer preterir os outros, nomeadamente os 
depositantes não residentes ou as pessoas colectivas.

Entendeu o Legislador e na nossa perspectiva correctamente, que em caso de 
liquidação de um Banco e da manifesta insuficiência dos activos da instituição 
para atender os credores, os mais vulneráveis deveriam ter prioridade naquela 
convocação.

Não se viola com esta construção, qualquer principio de igualdade entre os 
cidadãos, constitucionalmente consagrado. 
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Quanto ao n.º 15. do art.º 26.º e n.º 2, 3, 4 e 5 do art.º 30º

O raciocínio subjacente a interpretação dos normativos acima referidos tem 
que ser dramaticamente construído a partir de uma realidade crítica resultante da 
liquidação de uma instituição financeira.

Residualmente, a liquidação resulta da insuficiência de recursos para atender 
aos compromissos assumidos.

Se assim é, no concernente a um Banco a liquidação é sinónimo de insufi- 
ciência de activos para atender as suas obrigações.

Chegados a esta situação dramática, de desequilíbrio financeiro e económi-
co, imperativos inerentes a manutenção de algum equilíbrio ditam a necessidade 
de priorizar e ratear os pagamentos, irradiando entre os credores, os depositan-
tes, os funcionários, as dolorosas consequências da liquidação.

Este difícil esforço para obtenção de equilíbrio possível, requer sintonia  
entre o Banco Central e o liquidatário, na fixação da percentagem dos direitos 
dos depositantes considerando a partilha de risco, que subjaz a celebração de um 
contrato de crédito ou de depósito.

De facto, entre qualquer instituição financeira, e muito concretamente um 
Banco e os seus credores e depositantes se estabelece de facto, uma convenção 
de partilha de risco, que sobrevindo crises, em nome da manutenção do equilí-
brio possível do sistema financeiro, pode implicar o rateamento de onerações e 
sacrifícios.

Quanto ao n.º 7. do art.º 17.º

O Fundo Geral de Garantia é um instrumento de administração financeira 
indispensável para conceder a prestação de garantias e concessão de emprésti-
mos à instituição bancária para feitos de preservação do valor dos activos e 
passivos nos termos do n.º 1. Do art.º 17.º.

O Banco Central tem consagrado a sua criação na sua lei Orgânica, organi-
zando-se no sentido da sua implementação, já que comporta recursos não facil-
mente disponíveis.

Quanto ao n.º 5. do art.º 19.º

APLICAÇÃO DE PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO INTERNA DO 
BANCO EM PROCESSO DE RESOLUÇÃO

Trata-se de um erro de ortografia, porque efetivamente o que esta em causa, 
é a aplicação de um plano de recapitalização interna do banco, suportado pelas 
disposições societárias e contabilísticas e não de “recapitulação”.
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Embora as normas das alíneas b) e c) do nº6. do artigo 19.º do diploma em 
analise, não colidirem com qualquer disposição ou principio constitucional, não 
se pode deixar de registar uma gralha, uma vez que se referem ao mesmo conte-
údo normativo com redacção diferente.

Uma das alíneas, tem que ser suprimida. 

Quanto o art.º 36.º

CONFLITO DE NORMAS

Este normativo deve ser interpretado no sentido da prevalência deste diplo-
ma enquanto regulador de matéria especifica relacionada com intervenção do 
Banco Central no sistema financeiro, enquanto entidade responsável pela admi-
nistração financeira, em relação a quaisquer outras disposições que ameacem 
esta posição dominante.

Posição dominante que se materializa no facto de competir ao Banco Central 
a adopção de medidas de prevenção, saneamento, resolução e liquidação visan-
do salvaguardar a solidez financeira das instituições financeiras a nível nacio-
nal, os interesses dos depositantes, e a estabilidade do sistema financeiro.

Esta é a dimensão material e especifica que justifica a prevalência do presen-
te diploma, e faz por exemplo condicionar todas as alterações totais ou parciais, 
a consulta prévia ao Banco Central.

DEciSÃO 

Tudo visto, importa decidir

1. Pelo exposto o Colectivo dos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal 
de Justiça/Tribunal Constitucional decidem:

2. Não julgar inconstitucional as normas da alínea a) do n.º 1 do artigo 
11.º; do n.º 2 do artigo 20.º; do n.º 4 do artigo 34.º da presente proposta de lei 
por não violarem o princípio da igualdade;

3. Em relação as normas da alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º e n.º 1 do artigo 
30.º não julgar inconstitucional porque para além de não violarem o princípio 
da igualdade não violam igualmente o princípio de igual protecção do Estado 
em relação aos cidadãos santomenses residentes no País ou no estrangeiro;

4. Não julgar inconstitucional as normas do n.º 5 e 6 do artigo 11.º e n.º 1 
do artigo 20; do n.º 2 do artigo 20; do n.º 4 do artigo 34.º; da alínea b) do  
n.º 16 do artigo 26 por não violarem o princípio de acesso ao direito e aos Tri-
bunais;
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5. Não julgar inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 20.º por configu-
rar uma causa de justificação de inexecução, não violando o princípio das de-
cisões judiciais.

* * *
São Tomé, s.d. de Novembro de 2015.

(Sala de sessões do Supremo Tribunal de Justiça/Tribunal Constitucional).

O coletivo dos Juízes 

/Justino Veiga/
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JURiSPRUDÊncia
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA





Juízo criminal – 1ª Secção, Processo n.º 12/15

crime de Homicídio qualiFicado

relator: Kótia solange de menezes

* * *

acORDaM OS JUÍZES EM TRiBUnaL cOLEcTiVO

i – Relatório: 

Em processo de querela, com intervenção do Tribunal Coletivo, mediante 
acusação do Ministério Público usando da faculdade estabelecida no artigo 10.º, 
do CPP, foi submetido a julgamento a arguida:

[aa], solteira, lavadeira, filha de [B] e de [C], nascida a 01/06/1989, 26 anos, 
natural de Piedade – Trindade, residente em Santarém, Distrito de Mé-zóchi,

Imputando-lhe a prática, em autoria material, de um crime de homicídio 
qualificado, na sua forma tentada, previsto e punido pelo artigo 130.º, n.º 2, 
alíneas c) e g), conjugado com o art.º 22.º, n.ºs 1 e 2 e art.º 23.º, todos do Código 
Penal.

*
Não foi formulado pedido de indemnização civil.

*
A arguida não apresentou contestação escrita nem arrolou testemunhas.

*
Procedeu-se a julgamento com observância do formalismo legal, não se ten-

do suscitado quaisquer nulidades, exceções, questões prévias ou incidentais de 
que cumpra conhecer.

*
Nada obsta à apreciação do mérito da causa.

*



ii – Fundamentação:

Discutida a causa resultaram provados os seguintes factos:

1. No dia 03 de agosto de 2014, por volta das 18h30m, na localidade de 
Obô-Izaquente, o ofendido [BB], cruzou-se com a arguida [aa], numa 
barraca aonde se vendia bebidas;

2. Após acesa troca de palavras entre ambos, o ofendido saiu daquele local 
em direção a uma outra barraca, que se situa a 15 metros do local aonde 
viu a arguida;

3. Posteriormente, já dentro da segunda barraca, pagou bebidas a um ami-
go não identificado nos autos e que lá se encontrava e de seguida,  
regressou a primeira barraca por onde tinha passado anteriormente, a 
procura do papel de recarga do telemóvel que tinha deixado cair; 

4. Enquanto o ofendido fazia o percurso de volta, encontrou-se novamente 
com a arguida e ambos começaram a discutir;

5. A uma dada altura, entraram em confrontos físicos e ambos caíram ao 
solo;

6. O marido da arguida encontrava-se naquele local e no momento que 
tentava separa-los, a arguida sacou de uma faca que tinha consigo e des-
feriu dois golpes, que atingiram o abdómem e o braço esquerdo do ofen-
dido, respetivamente;

7. Como consequência direta e necessária da conduta da arguida, resul-
taram para o ofendido uma evisceração (parte do intestino ficou de 
fora), perfuração no fígado e lesões na parte superior do braço esquer-
do;

8. A arguida agiu deliberada, livre e conscientemente, com o propósito 
concretizado de molestar o corpo do ofendido, sabendo que a sua con- 
duta era proibida e punida por lei;

9. A arguida, no momento dos factos, estava totalmente capaz de avaliar a 
ilicitude da sua conduta e de se determinar de acordo com essa avalia-
ção;

10. Não tem antecedentes criminais e é tida por alguns amigos como pessoa 
pacata e educada;

11. Mercê dos ferimentos sofridos, o ofendido foi socorrido por [D] e leva-
do ao Hospital Dr. Ayres de Menezes, aonde permaneceu em coma  
durante três dias;

12. Foi submetido a intervenção cirúrgica, sutura do fígado e teve no total, 
cinquenta e sete pontos no abdómem;

13. Sofreu uma incapacidade temporária total para o trabalho de 30 dias e 
foi-lhe determinado o limite para a prática de exercícios físicos violen-
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tos e pesados, durante três meses, a partir do dia 03 de setembro de 2014, 
conforme consta dos autos de exame médico direto a fls. 13 e de sanida-
de a fls. 24;

14. A arguida [aa] é lavadeira e mensalmente aufere a quantia nunca infe-
rior a STD 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentas mil dobras);

15. Não frequentou o ensino e tem ao seu cargo dois filhos menores.

*
Factos não Provados:

–  A arguida atuou com o conseguido propósito de tirar a vida ao ofendido, 
bem sabendo que a faca colocava em perigo eminente a vida do mesmo;

–  A arguida atuou da forma descrita, movida por sentimentos de vingança, 
sendo igualmente certo que já tinha formulado o propósito de tirar tripa ao 
ofendido, dias antes, e persistiu nessa intenção até ao dia indicado, em que 
agiu premeditada e friamente. 

*

Provas que serviram para formar a convicção do tribunal:

O Tribunal formou a sua convicção com base na análise crítica e seletiva  
de toda a prova produzida em audiência – testemunhal, documental e pericial – 
conexionada com as regras da lógica e experiência comum. 

A forma como ocorreu a agressão perpetrada pela arguida, derivou da com-
binação da declaração prestada pelo ofendido e pelos depoimentos prestados 
por [D], [E], [F], [G], [H] e [I].

A arguida negou que tivesse atingido o ofendido com uma faca, sendo que tal 
afirmação foi submersa pelo depoimento do médico-cirurgião [E], que explicou 
a este Tribunal que tratou-se de uma lesão grave e que o ferimento sofrido pelo 
arguido não poderia ter sido senão de um objeto cortante e perfurante.

Com efeito, o ofendido descreveu a forma como sucederam os factos, des-
de que ambos começaram a discutir, passando pela queda ao solo, a interven-
ção de terceiro que tentou separar a briga e os consequentes golpes de faca que 
sofreu.

 Pese embora, num ou outro momento, alguns dos pormenores asseverados 
não tenham eco na demais prova produzida, mormente no que concerne ao con-
fronto físico, o depoimento da testemunha [G] mostrou-se coerente, preciso e 
bastante convincente.

O convencimento da veracidade do relato apresentado, nos momentos essen-
ciais, decorreu, outrossim, do confronto com a prova pericial e documental car-
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reada para os autos, designadamente, no que respeita as fotografias a fls. 2 e 3 e 
a perícia médico-legal a fls. 10, 13, 24 e 25 e ainda da faca junto aos autos.

Relativamente a matéria de facto não provada, mormente atinente à intenção 
que moveu a arguida à prática dos atos apurados, cumpre referir que apesar do 
libelo acusatório constar que a agressora atuou movida de intenção homicida, a 
verdade é que esse fato do forro interno do agente não se nos afigura traslado na 
forma como o comportamento foi descrito e lesões que dele resultaram.

Para a prova das condições socioeconómicas da arguida atendeu-se à sua 
própria declaração, convincente.

Foi relevante a análise do Certificado de Registo Criminal, junto aos autos a 
fls. 70.

Quanto aos factos não provados, a convicção deste Tribunal resultou ainda 
da sua falta de prova em sede de audiência de julgamento.

*

iii – Fundamentação jurídica:

a) Enquadramento jurídico-penal:

Vem a arguida acusada pela prática de um crime de homicídio qualificado, na 
sua forma tentada, previsto e punido pelo artigo 130.º, n.º 2, alíneas c) e g), con-
jugado com o art.º 22.º, n.ºs 1 e 2 e art.º 23.º, todos do Código Penal.

Numa perspetiva subjetiva, o ilícito em apreço demanda a verificação de 
dolo, em qualquer das suas modalidades, ou seja, o agente há-de querer matar a 
vítima, representar esse resultado como efeito necessário da sua atuação ou pre-
ver que ele ocorra e se conforme com isso (dolo direto, necessário ou eventual 
– art.º 14.º, do C.P.).

Na situação vertente não se apurou que a arguida tivesse atuado com dolo 
homicida mas antes e apenas com a intenção de ofender corporalmente a vítima, 
pelo que naufraga a acusação relativamente ao tipo legal a que subsume os fac-
tos, quedando-se a necessária averiguação da materialidade demonstrada por 
conexão com o crime de ofensas corporais.

Prescreve o art.º 141.º, n.º 1, do C.P., que pratica um crime de ofensas 
corporais, quem causar uma ofensa no corpo ou na saúde de outrem, estabelecendo 
o art.º 142.º, alínea c), do mesmo diploma, que se a ofensa ao corpo ou a saúde 
forem praticadas de modo a provocar perigo para a vida do agente, este é punido 
mais fortemente.

Provoca perigo para a vida, qualquer lesão que implique probabilidade grave 
e imediata de morte. São exemplos de ofensas que põem em perigo a vida, as 
decorrentes de traumatismo crânio-encefálico por fratura de crânio, coma, sep-
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ticémia, insuficiência renal aguda e as que resultam de ferimentos penetrantes 
nas cavidades toráxica ou abdominal. Perigo para a vida é uma expressão que 
deverá limitar-se aos casos críticos e de prognóstico reservado.

É um conceito duplamente dependente dum critério médico e de um senso 
comum, que traduz uma situação de morte iminente, em dado momento, em 
consequência de lesões corporais. O que conta é o perigo de vida in concreto 
fundamentado no aparecimento de sinais e sintomas de morte próxima, relacio-
nados diretamente com a lesão resultante da ofensa (Prof. Pinto da Costa, Ofen-
sas Corporais – Introdução ao seu Estudo Médico-legal, Aula Magna da Facul-
dade de Medicina, 83.03.01).

Lesão é, em medicina legal, uma alteração anatómica ou psicológica, uma 
perturbação ilícita da integridade corporal morfológica ou do funcionamento 
normal do organismo ou das suas funções psíquicas. Lesão refere-se, pois, quer 
à saúde física quer à saúde mental. 

No caso dos autos, a lesão sofrida pelo ofendido foi de tal maneira grave 
que que provocou-lhe perigo para a vida, pois, ficou em coma durante três 
dias.

Pelo exposto, agindo como agiu, a arguida incorreu na prática de um crime 
de ofensas corporais graves, previsto e punido pelos art.os 141.º, n.º 1 e 142.º, 
alínea c), ambos do Código Penal. 

*

b)  Efetuado o enquadramento jurídico-penal da conduta da arguida, 
importa agora determinar a natureza da sanção a aplicar:

Conforme ensina o Prof. Figueiredo Dias (Direito Penal II, pág. 229), a de-
terminação definitiva da pena é alcançada através de um procedimento que de-
corre em três fases distintas, na primeira, investiga-se e determina-se a moldura 
penal, medida abstrata da pena aplicável ao caso, na segunda, investiga-se e 
determina-se a medida concreta, dita também individual ou judicial, na terceira, 
escolhe-se, de entre as penas postas à disposição pelo legislador e através dos 
mecanismos das penas alternativas ou das penas de substituição, a espécie de 
pena que, efetivamente, deve ser cumprida.

Nos termos da alínea c), do art.º 142.º, do Código Penal, o crime de ofensas 
corporais graves praticado pela arguida [aa] é punido com pena de prisão de 2 
a 6 anos.

Dispõe o artigo 71.º do C.P., que “se ao crime forem aplicáveis, em alterna-
tiva, pena privativa e pena não privativa da liberdade, o tribunal dá preferência 
à segunda sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades 
da punição”.
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O artigo 41.º do C.P. estabelece a proteção de bens jurídicos e a reinserção do 
agente na sociedade como as finalidades da aplicação de uma pena. Com este 
artigo o legislador pretendeu estabelecer três grandes linhas de força que servem 
de suporte à operação de determinação da medida concreta da pena: o princípio 
da culpa, da vinculação à defesa de bens jurídicos e da reintegração social do 
condenado.

A dignidade da pessoa humana impõe que a sanção criminal encontre na 
medida da culpa o seu teto de aplicação e por maioria de razão que nela se fun-
damente, independentemente de critérios preventivos.

Pressuposta a culpa como fundamento e limite da pena, a proteção de bens 
jurídicos deve encimar o acervo de finalidades das penas, ou seja, a sua ameaça, 
aplicação e execução devem ter como finalidade primacial a estabilização da 
validade das normas violadas, o restabelecimento da paz jurídica e da confiança 
no direito.

Não obstante, embora sempre com subordinação à prevenção geral, as san-
ções penais orientam-se também no sentido da recuperação do delinquente. 
Com efeito, havendo carência de socialização, deverá conferir-se primazia, na 
determinação da medida da pena, à prevenção especial, «pois o efeito preventivo 
obtido será tanto mais profundo e duradouro quanto a pena não se limite a in-
timidar o condenado mas na sua execução, vise ajudá-lo a superar o défice de 
socialização» (Anabela Rodrigues, “A Determinação da Medida da Pena 
Privativa de Liberdade”, 1995, pág. 558 e ss; Vide, também, “Reforma do 
Código Penal”, Trabalhos Preparatórios, 1995, pág. 124 e ss).

A necessidade de proteção de bens jurídicos traduz-se “na tutela das expec-
tativas da comunidade na manutenção (ou mesmo reforço) da vigência da norma 
infringida” (cfr. o Professor Jorge de Figueiredo Dias, in Consequências Jurídi-
cas do Crime, 1993, página 228). Trata-se da chamada prevenção geral positiva 
ou de integração e que decorre do princípio político-criminal básico da necessi-
dade da pena consagrado na nossa Constituição, no artigo 19.º, n.º 2.

Fixada, desta forma, a moldura abstrata aplicável ao caso, importa agora 
proceder à determinação da pena concreta, atendendo aos fatores que, não fa-
zendo parte do tipo-de-ilícito, integram o tipo-de-medida-da-pena, quer depo-
nham a favor, quer deponham contra o agente – art.º 72.º, n.º 2, do C.P.

Contra a arguida temos o grau da ilicitude do facto que se mostra atendível, 
bem como a intensidade do dolo, que se revelou na sua modalidade mais grave 
– dolo direto –, denotando uma grande intensidade de vontade ao longo de todo 
o processo causal e um vasto grau de conhecimento factual.

Em detrimento da arguida militam, outrossim, as exigências de prevenção 
geral e especial, estas na vertente de intimidação; a arguida negou os factos e 
não colaborou para a descoberta da verdade, insistindo durante a audiência de 
julgamento que somente utilizou uma “bança” para atingir o arguido.
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Em seu benefício revela-se a ausência de antecedentes criminais e a demons-
tração do arrependimento.

Ponderadas todas as circunstâncias, reputa-se justa, proporcional e adequada 
a fixação de uma pena de 3 anos de prisão. 

O Tribunal, caso conclua por um prognóstico favorável baseado na persona-
lidade do agente, nas condições da sua vida, na sua conduta anterior e posterior 
ao facto e nas circunstâncias do mesmo, pode suspender a pena de prisão apli-
cada quando a mesma não seja superior a 3 anos (cfr. o art.º 50.º, n.º 1, do C.P.).

A finalidade político-criminal que a lei visa com o instituto da suspensão é o 
afastamento do delinquente, no futuro, da prática de novos crimes.

Nos termos do disposto no artigo 51.º, n.º 1, do C.P., a suspensão da execu-
ção da pena de prisão pode ser subordinada ao cumprimento de deveres impos-
tos ao condenado e destinados a reparar o mal do crime ou a facilitar a sua rea-
daptação social, nomeadamente: “a) Pagar dentro de certo prazo a indemnização 
devida ao lesado ou garantir o seu pagamento por meio de caução idónea.

Assim, subordinamos a suspensão da execução da pena de prisão supra de-
terminada ao dever da arguida pagar uma indemnização por danos patrimoniais 
e não patrimoniais a favor do ofendido [BB].

Para a determinação do montante indemnizatório devido, reputamos justa e 
adequada, face aos factos apurados e considerando ainda as condições económi-
cas da arguida, a fixação de uma indemnização no valor de STD 40.000.000,00 
(quarenta milhões de dobras), a serem pagas em 8 (oito) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, sendo a primeira a pagar no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
do trânsito em julgado da presente decisão e última em igual dia do mês seguin-
te, devendo a arguida disso fazer prova nos presentes autos mediante a junção 
dos respetivos recibos.

O dever supra fixado afigura-se como o mais conveniente e adequado para 
permitir uma total reinserção da arguida na comunidade, mediante a total expur-
gação dos efeitos derivados da prática do ilícito jurídico-penal em análise nos 
presentes autos, com uma gradual assunção do dever de responsabilização so-
cial e de responsabilização para com determinações judiciais.

Se a arguida, durante o período de suspensão, deixar de cumprir o dever im-
posto, ser-lhe-á aplicada os normativos jurídico-penais previstos nos artigos 52.º 
e 53.º, ambos do C.P., conforme o tipo de violação.

* * *

iV – Decisão:

Pelo exposto, decide-se julgar parcialmente procedente a acusação e, nessa 
consonância:
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–  Absolver a arguida [aa] da prática de um crime de homicídio qualificado, 
na sua forma tentada, previsto e punido pelo artigo 130.º, n.º 2, alíneas c) 
e g), conjugado com o art.º 22.º, n.ºs 1 e 2 e art.º 23.º, todos do Código 
Penal.

–  Condenar a arguida [aa], pela prática de um crime de ofensas corporais 
graves, previsto e punido pelos art.ºs 141.º, n.º 1 e 142.º, alínea c), ambos 
do Código Penal, na pena de 3 anos de prisão; 

–  Suspender a execução da pena de prisão ora aplicada a arguida, pelo mes-
mo período, na condição da mesma pagar uma indemnização por danos 
patrimoniais e não patrimoniais, a favor do ofendido [BB], na quantia de 
STD 40.000.000,00 (quarenta milhões de dobras);

–  Condenar a arguida no pagamento da taxa de justiça que se fixa em STD 
200.000,00 (duzentas mil dobras);

–  Fixa-se a quantia de STD 200.000,00 (duzentas mil dobras) de honorário 
do defensor oficioso nomeado, a suportar nos termos previstos no art.º 45.º, 
n.º 5 e 139.º, n.os 1 e 4, ambos do CPP.

*

Declaro perdido a favor do Estado, a faca junto aos autos.
Após trânsito, remeta boletins à Registo Criminal.
Registe e Notifique.

* * *

São Tomé, 20 de Julho de 2015.
(Acórdão elaborado em computador, em 08 folhas e  

integralmente revisto pelos signatários).
O coletivo dos Juízes,

Kótia Solange de Menezes
(…)
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Juízo criminal – 1ª Secção, Processo n.º 30/15

crime de Homicídio Por negligência

relator: Kótia solange de menezes

* * *

SEnTEnÇa

i – Relatório:

O Digno Magistrado do Ministério Público deduziu acusação para julgamen-
to em processo comum e perante Tribunal singular, contra:

[aa], vulgo “[A]”, casado, funcionário privado, filho de pai incógnito e de 
[B], nascido a 08/06/1980, 35 anos, natural Agostinho Neto – Lobata, residente 
em Reboque, distrito de Água-grande,

Imputando-lhe em autoria material, a prática de dois crimes de homicídio 
por negligência, previsto e punido pelo art.º 134.º, n.º 2, com referência aos 
art.os 29.º e 44.º, n.º 2, do Código da Estrada.

*
Não foi formulado pedido de indemnização civil.

*
O arguido não apresentou contestação escrita nem arrolou testemunhas.

*
Procedeu-se a julgamento com observância do formalismo legal, não se ten-

do suscitado quaisquer nulidades, exceções, questões prévias ou incidentais de 
que cumpra conhecer.

*
Nada obsta à apreciação do mérito da causa.

*



ii – Fundamentação:

a) Discutida a causa resultaram provados os seguintes factos:

1. No dia 02 de agosto de 2014, cerca das 22 horas e 30 minutos, o arguido 
[aa], conduzia uma viatura de matrícula STP 55-00F, de marca Nissan 
Patrol, no sentido cidade capital à escola Atanásio Gomes;

2. Ao circular à direita, na faixa do meio da estrada e ao chegar perto do 
contentor azul denominado paraíso dos grelhados, reduziu a velocidade, 
fez a pisca a esquerda, parou e deixou passar veículos que circulavam no 
sentido contrário;

3. No entanto, ao mudar de direção e com o seu veículo já em andamento 
e dentro da faixa de rodagem dos veículos que seguiam no sentido con-
trário embateu, frontalmente, contra a motorizada conduzida pelos ofen-
didos [BB] e o ocupante [cc];

4. A motorizada era de marca Sanya, cor preta e outras, de matrícula STP 
76-34R, que seguia naquele momento da sua faixa de rodagem e fazia o 
trajeto no sentido contrário ao do arguido, de Budo-budo à cidade capi-
tal, conforme consta do croqui a fls. 5, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais;

5. Após o embate, o corpo dos dois ofendidos foram projetados ao solo, 
um dos quais, o corpo do [cc] ficou a 6 metros do local do embate e 
causou como consequência da queda para ambos choque hipovolemico, 
devido a hemorragia interna derivada da rotura de baço, de acordo com 
o auto de exame de cadáver e de autópsia a fls. 15, 16 e 17, que aqui se 
dá por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais;

6. O embate foi a causa direta e necessária da morte dos ofendidos;
7. O ocupante [cc] teve morte imediata e o motociclista [BB] ainda com 

vida foi transportado para o Hospital Dr. Ayres de Menezes, aonde rece-
beu tratamento médico mas por volta das 02:00 horas da madrugada 
acabou por falecer;

8. O embate só ocorreu, porque o arguido apesar de ter parado e feito a 
pisca a esquerda, e ter deixado passar outros veículos, retomou a sua 
marcha mudando de direção com falta de atenção e de cuidado, sem 
sequer verificar que vinha no sentido contrário a motorizada conduzida 
e ocupada pelos ofendidos [BB] e [cc], invadindo a faixa de rodagem 
em que os mesmos circulavam, tendo o seu carro embatido na zona fron-
tal do lado direito contra os ofendidos;

9. Agiu com manifesta imperícia, inconsideração e desrespeito pelos uten-
tes da via, em especial as vítimas que circulavam dentro das normas 
elementares de trânsito;
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10. Desrespeitou, assim, o dever de cuidado que o exercício da condução 
requer e que podia e devia ter tido para evitar um resultado que, de igual 
modo, podia e devia ter previsto;

11. O arguido é titular da carta de condução n.º 21.813, emitida pela D.T.T. 
no dia 27 de fevereiro de 2008, encontrando-se habilitado para a condu-
ção profissional de motociclos, desde o dia 04/02/2003, automóveis  
ligeiros – veículos da categoria B, desde o dia 19/10/2000, para a condu-
ção profissional de automóveis pesados – veículos da categoria C, desde 
o dia 04/02/2003 e categoria D e E, desde o dia 01/02/2008;

12. Nada consta do certificado de registo criminal do arguido;
13. O arguido é casado e tem dois filhos menores ao seu cargo;
14. Tem 11.ª classe como habilitação literária, trabalha no sector privado 

e aufere de rendimento mensal, a quantia nunca inferior a STD 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentas mil dobras).

*

b) Factos não Provados – Nenhuns 

*

c) Provas que serviram para formar a convicção do tribunal:

A convicção do Tribunal quanto aos factos provados e não provados resul-
tou da cuidadosa análise de toda a prova documental e pericial junta aos autos, 
designadamente, o auto de notícia do acidente de viação a fls. 3 e 4, o cro- 
qui do acidente a fls. 5, documentos a fls. 6 a 9, 13, auto de exame de cadáver 
e autópsia a fls. 14 a 17, confrontada com as declarações do arguido que por 
sua vez afirmou que foi a motorizada que embateu na sua viatura e não ao 
contrário.

Ainda foi relevante para o Tribunal o depoimento prestado pelas testemu-
nhas [C], [D], [E], [F] e [G], produzidas em sede de audiência de julgamen- 
to, aliadas às mais elementares regras da experiência comum e da circulação 
estradal.

Para a prova das condições socioeconómicas do arguido atendeu-se às suas 
próprias declarações, convincentes.

Para prova do antecedente criminal do arguido, atendeu-se aos CRC juntos 
aos autos.

*
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iii – Fundamentação jurídica:

b) Enquadramento jurídico-penal:

O crime de homicídio por negligência grosseira encontra-se previsto no arti-
go 134.º, n.os 1 e 2, do C.P., dispondo o n.º 1 que “quem, por negligência, causar 
a morte de outrem é punido com prisão até 2 anos”. O n.º 2 do citado artigo  
estatui que “quando a negligência for grosseira a pena é a de prisão até 4”.

Desde já se avança que, em face da factualidade que resultou provada, a 
conclusão só pode apontar no sentido de que o arguido cometeu um crime de 
homicídio por negligência, previsto e punido pelo artigo 134.º do C.P..

No seguimento do entendimento do Professor Jorge de Figueiredo Dias, in 
Pressupostos da punição e causas que excluem a ilicitude e a culpa, in Jornadas 
de Direito Criminal – O novo Código Penal Português e legislação comple-
mentar, Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, 1983, página 57, a negligência 
é uma entidade complexa cujos elementos constitutivos se distribuem pelas 
categorias da ilicitude e da culpa:

–  ao nível da ilicitude, enquanto violação de um dever de cuidado (a que 
chamaremos dever objetivo de cuidado);

–  ao nível da culpa, como “expressão de uma atitude pessoal descuidada ou 
leviana perante o dever-ser jurídico-penal” (dever subjetivo de cuidado).

Nos crimes negligentes, o tipo-de-ilícito é constituído por três elementos:
1) a violação de um dever objetivo de cuidado;
2) a possibilidade de prever o preenchimento do tipo; 
3) e a produção do resultado típico quando este surja como consequência  

da criação, ou potenciação, de um risco proibido de ocorrência do resul-
tado. 

Surge, assim, a tarefa de averiguar como teria agido um homem sensato e 
consciencioso do círculo de atividade do agente na situação concreta, com vista 
a prevenir perigos para outrem da forma mais indicada.

Esta valoração permite concluir que o arguido [aa] violou o respetivo dever 
objetivo de cuidado no exercício da condução.

O ato de conduzir um veículo na via pública exige que o seu responsável o 
faça com atenção ao tráfego existente, às condições da via, à sinalização vertical 
e horizontal existente, bem como aos peões que procedam à sua travessia nos 
locais devidamente assinaladas para o efeito.

Ao circular nos termos descritos na acusação, o arguido praticou um ato des-
conforme com a atitude que um homem/mulher sensato e consciencioso, colo-
cado no seu lugar, tomaria em igual situação.
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Com a sua conduta, violou o arguido, de forma grosseira e manifesta, o de-
ver objetivo de cuidado incorporado nos artigos 29.º e 44.º, n.º 2, do Código da 
Estrada.

Com efeito, não obstante o arguido ter reduzido a marcha, feito a pisca a 
esquerda e ainda ter deixado passar duas viaturas que circulavam no sentido 
contrário, não tomou precauções suficientes para não embater contra a motori-
zada, ou seja, violou o dever de cuidado a que estava obrigado.

Por outro lado, desta violação resulta a previsibilidade objetiva do preenchi-
mento do tipo. De facto, a condução que o arguido imprimia naquele local, na 
proximidade imediata de uma escola, numa estrada larga e de grande visibilida-
de, pode ocasionar, com um alto grau de previsibilidade, um acidente por emba-
te quando se ignora a velocidade dos veículos que transitam no sentido contrá-
rio, efetuando a manobra de forma distraída. Resta saber se desta violação é que 
resultou a morte de [BB] e [cc].

É que, enquanto o resultado não se produz, não é possível aludir a um crime 
material negligente, o que afasta a possibilidade da sua realização na forma de 
tentativa (cfr. art.º 22.º, n.º 1, do C.P.).

Nesta sede têm de intervir critérios de causalidade adequada, de forma a 
imputar objetivamente o resultado à ação do agente.

O C.P. formulou, no seu artigo 10.º, n.º 1, a teoria da adequação como critério 
de aferição do nexo de imputação objetiva do resultado à conduta do agente.

Segundo esta teoria, para que se possa estabelecer um nexo entre um resulta-
do e uma ação, não basta que a realização concreta daquele se não possa conce-
ber sem esta, sendo necessário que, em abstrato, a ação seja idónea para causar 
o resultado, que seja uma consequência típica daquela.

Assim, são condições apenas aquelas que, segundo as máximas da experiên-
cia e a normalidade do acontecer (segundo o que é em geral previsível) são 
idóneas para produzir o resultado. Este juízo de idoneidade é feito através de um 
“juízo de prognose póstuma” (cfr. o Professor Jorge de Figueiredo Dias, Direito 
Penal – Sumários das Lições... à 2.ª turma do 2.º ano..., página 157), referido ao 
momento em que a ação se realizou. Torna-se necessário avaliar se um determi-
nado facto era efeito previsível dessa conduta. Contudo isto não basta, pois 
torna-se necessário atender também aos especiais conhecimentos do agente.

Do embate verificado resultaram as lesões descritas no ponto 5, da matéria 
de facto provada e que, segundo a autópsia, foram a causa direta e necessária da 
morte dos ofendidos.

Deste modo, dúvidas não existem de que o comportamento do arguido foi 
causalmente adequado a provocar a morte de [BB] e [cc].

Para que exista culpa negligente é necessário que o arguido possa, de acordo 
com as suas capacidades pessoais, cumprir o dever de cuidado a que estava 
obrigado (o art.º 15.º do C.P. refere “... e de que é capaz”).
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Deve agora comprovar-se se o arguido, de acordo com a sua capacidade  
individual, estava em condições de satisfazer as correspondentes exigências  
objetivas.

Da matéria fáctica apurada não resulta qualquer obstáculo a uma conclusão 
positiva quanto a este aspeto, pelo que se deve concluir que o arguido estava em 
condições de cumprir o dever objetivo de cuidado.

O novo Código Penal São-tomense introduziu, em tema de homicídio negli-
gente, o conceito de negligência grosseira como determinante de uma moldura 
penal agravada.

No seguimento do entendimento vertido no Acórdão da Relação do Porto de 
18 de Novembro de 1994, disponível na Internet no sítio www.dgsi.pt, a “negli-
gência grosseira é, por oposição à negligência simples, a negligência qualifica-
da, correspondente à antiga «culpa lata» latina, traduzida no desrespeito pelo 
particular dever de representar um evento. Dir-se-á que ocorre negligência gros-
seira «quando o condutor se demite dos mais elementares cuidados na condu-
ção, por temeridade, leviandade ou manifesta irreflexão»”.

A negligência grosseira a que alude o artigo 134.º, n.º 2, do C.P., é uma ne-
gligência qualificada que consiste, na opinião do Senhor Conselheiro Maia 
Gonçalves, in Código Penal Anotado, 3.ª edição, página 82, “na falta das pre-
cauções exigidas pela mais elementar prudência ou das cautelas aconselhadas 
pela previsão mais elementar que devem ser observadas nos atos correntes da 
vida; ou em uma conduta de manifesta irreflexão ou ligeireza”.

Este tipo de negligência é classificada por Cuello Calón, in Derecho Penal, 
tomo I, 435, como “imprudência temerária”, que consistirá no esquecimento das 
precauções exigidas pela mais vulgar prudência, ou na omissão das precauções 
ou cautelas mais elementares.

Por sua vez, H.H. Jescheck, in Tratado de Derecho Penal – Parte General, 4.ª 
edição, pág. 517, refere que o legislador requer, em crescente medida, a figura 
da negligência temerária como forma agravada de negligência, a qual ocorrerá 
quando não seja observado o cuidado exigível “em uma medida desusada”, ou 
quando o agente não observou “o que no caso concreto havia de resultar eviden-
te a qualquer pessoa”. E acrescenta, “ao julgar o grau de culpabilidade do facto, 
a negligência temerária deve medir-se segundo critérios individuais”.

Seguindo novamente o Professor Jorge Figueiredo Dias, in Comentário Co-
nimbricense do Código Penal – Parte Especial, tomo I, 1999, pp. 112 e 113, o 
conceito de negligência grosseira implica uma especial intensificação da negli-
gência não só ao nível da culpa, mas ao nível do tipo de ilícito.

Assim, torna-se indispensável que se esteja perante uma ação particularmen-
te perigosa e de um resultado de verificação altamente provável à luz da condu-
ta adotada, o que manifestamente ocorre no caso concreto.

Contudo, “daqui não pode deduzir-se sem mais que também o tipo de culpa 
resulta logo dali inevitavelmente aumentado, antes se tem de alcançar a prova 
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autónoma de que o agente, não omitindo a conduta, revelou uma atitude particu-
larmente censurável de leviandade ou de descuido perante o comando jurídico- 
-penal” (cfr. o Professor Jorge de Figueiredo Dias, Comentário Conimbricen-
se..., pág. 113).

Ora, o arguido agiu com negligência, podendo qualificar-se esta como in-
consciente, uma vez que não resultou provado que o arguido tenha representado 
como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime (cfr. o 
artigo 15.º, alínea b), do C.P.).

Por outro lado, a sua conduta revelou uma personalidade descuidada perante 
o dever-ser jurídico-penal, bem como uma atitude particularmente censurável.

Sendo seguro que “a negligência grosseira constitui um grau essencialmente 
aumentado ou expandido de negligência” (cfr. o Professor Jorge de Figueiredo 
Dias, in Comentário... pág. 113), esse mesmo grau verifica-se no caso concreto.

Com efeito, a condução do arguido revelou-se temerária, grosseira e alta-
mente violadora de regras básicas de segurança rodoviárias, nomeadamente, 
quando efetuava a mudança de direção.

Com a sua conduta, inequivocamente, o arguido demonstrou uma atitude 
particularmente censurável de leviandade ou de descuido perante o comando 
jurídico-penal e as regras rodoviárias supra referidas, pelo que entendo verifica-
do o preenchimento do artigo 134.º, n.ºs 1 e 2, do C.P., devendo o arguido ser 
condenado pela prática de um crime de homicídio por negligência grosseira, 
previsto e punido pelo artigo supra citado, aplicando-se a correspetiva pena.

*

Uma palavra final quanto às contraordenações referidas na acusação.
Foram as mesmas imputadas apenas a título causal ao arguido, omitindo-se 

qualquer referência à aplicação da pena acessória de inibição de conduzir.
Entendemos que, não estando em julgamento a sua prática, as mesmas não 

poderão ser autonomamente conhecidas por este Tribunal, motivando a conde-
nação do arguido em coima e/ou sanção acessória de inibição de conduzir.

*

c)  Efetuado o enquadramento jurídico-penal da conduta do arguido,  
importa agora determinar a natureza da sanção a aplicar:

Quando se dá uma acumulação ou concurso de infrações, ou seja, uma plu-
ralidade de infrações cometidas pelo mesmo agente antes de qualquer delas ter 
sido objeto de uma sentença transitada em julgado, o referido agente deve ser 
condenado numa só pena (cfr. o artigo 79.º do C.P.).
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O procedimento a observar será o prescrito no artigo 79.º, n.º 2, do C.P.:
–  em primeiro lugar, o Tribunal tem de determinar a pena que concretamente 

caberia a cada um dos crimes em concurso, como se de crimes singulares 
se tratasse, para tanto seguindo o procedimento normal de determinação da 
medida da pena (cfr. o artigo 79.º, n.º 2, do C.P.);

–  em segundo lugar, o Tribunal construirá a moldura penal do concurso, de-
pendendo esta operação, desde logo, da espécie ou espécies de penas par-
celares que tenham sido concretamente determinadas. Estabelece o artigo 
79.º, n.º 2, do C.P. que se somam as penas parcelares, assim se obtendo o 
limite superior da moldura abstrata aplicável. O limite mínimo correspon-
de à mais elevada das penas parcelares;

–  em terceiro lugar, estabelecida a moldura penal do concurso, importa pro-
ceder à determinação da medida da pena única do concurso, considerando 
em conjunto os factos e a personalidade do arguido. 

Importa, no seguimento do supra exposto e em primeiro lugar, proceder à 
determinação das penas parcelares respeitantes a cada um dos crimes em con-
curso, sendo certo que, se as penas aplicadas aos crimes em concurso forem 
umas de prisão e outras de multa, a diferente natureza destas mantém-se na pena 
única resultante da aplicação dos critérios estabelecidos nos números 1 e 2 do 
artigo 79.º do C.P.

Nos termos do art.º 134.º, n.º 2, do C.P., “quando a negligência for grosseira 
a pena é a de prisão até 4.”

Face ao disposto no art.º 71.º do C.P., “Se ao crime forem aplicáveis, em al-
ternativa, pena privativa e pena não privativa da liberdade, o tribunal dá prefe-
rência à segunda sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição”. Por sua vez, dispõe o art.º 41.º, n.º 1, do C.P., que a 
aplicação das penas e medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e 
a reintegração do agente na sociedade.

A necessidade de proteção de bens jurídicos traduz-se “na tutela das expec-
tativas da comunidade na manutenção ou mesmo reforço da vigência da norma 
infringida” (cfr. o Professor Jorge de Figueiredo Dias, in Consequências Jurídi-
cas do Crime, 1993, página 228). Trata-se da chamada prevenção geral positiva 
ou de integração e que decorre do princípio político-criminal básico da necessi-
dade da pena consagrado na nossa constituição.

Ora, o arguido revela uma personalidade conforme à ordem jurídica, não 
tendo antecedentes criminais, mostrando-se comunitariamente inserido, surgin-
do, assim, o facto praticado como um incidente isolado numa vida fiel ao direi-
to. Daí que seja possível formular um juízo de prognose favorável no sentido de 
que a ameaça da pena bastará para a prevenção de futuras condutas.

Neste caso, somos, pois, de opinião que a reprovação pública inerente à pena 
suspensa, aplicada num processo-crime e em audiência, satisfaz o sentimento 
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jurídico da comunidade e consequentemente, realiza o limiar mínimo de preven-
ção geral de defesa da ordem jurídica.

Tudo visto e ponderado decide-se aplicar ao arguido a pena única de 3 anos 
de prisão.

Ensina o Professor Jorge de Figueiredo Dias que “pressuposto material da 
aplicação material do instituto (suspensão da execução da pena) é que o tribu-
nal, atendendo à personalidade do agente e às circunstâncias do facto, conclua 
por um prognóstico favorável relativamente ao comportamento do delinquente” 
(in Consequências Jurídicas…, páginas 342 e 343. No fundo, aquilo que H. 
Heinrich Jescheck, in Tratado de Derecho Penal – Parte General, 4.ª Edição, 
1993, pp. 758 e segs., chama um “prognóstico social favorável”).

Com efeito, nos termos do artigo 50.º do C.P., o Tribunal suspende a pena de 
prisão aplicada em medida não superior a 3 anos se fizer um prognóstico favo-
rável baseado na personalidade do agente, nas condições da sua vida, na sua 
conduta anterior e posterior ao facto e nas circunstâncias do mesmo.

A finalidade político-criminal que a lei visa com o instituto da suspensão é o 
afastamento do delinquente, no futuro, da prática de novos crimes e, face à ma-
téria de facto dada como assente, a ideia da prevenção encontra eco na matéria 
de fato assente.

Uma vez que o arguido nunca antes foi condenado criminalmente e numa 
pena detentiva, tudo indica que a simples censura do facto e a ameaça da prisão 
realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição.

Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no artigo 50.º do C.P., decidimos 
suspender a execução da pena de prisão que lhe foi aplicada pelo mesmo período.

A suspensão da execução de pena constitui uma medida de ajuda social, quan-
do se impõem obrigações que vão afetar o comportamento futuro do arguido, e 
um meio sociopedagógico, enquanto estimula o arguido para que seja ele mesmo, 
com as suas próprias forças, a reintegrar-se.

Nos termos do disposto no artigo 51.º, n.º 1, do C.P., a suspensão da exe- 
cução da pena de prisão pode ser subordinada ao cumprimento de deveres impos-
tos ao condenado e destinados a reparar o mal do crime ou a facilitar a sua readap-
tação social, nomeadamente: “a) Pagar dentro de certo prazo a indemnização 
devida ao lesado ou garantir o seu pagamento por meio de caução idónea”.

Assim, subordino a suspensão da execução da pena de prisão supra determi-
nada ao dever de o arguido proceder ao pagamento da quantia total de STD 
70.000.000,00 (setenta milhões de dobras) a favor dos herdeiros legítimos dos 
malogrados [BB] e [cc], em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, 
sendo a primeira a pagar no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em 
julgado da presente decisão e as restantes em igual dia dos meses seguintes, 
devendo o arguido disso fazer prova nos presentes autos mediante a junção do 
respetivo recibo.
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O dever supra fixado afigura-se como o mais conveniente e adequado para 
permitir uma total reinserção do arguido na sociedade, mediante a total expur-
gação dos efeitos derivados da prática do ilícito jurídico-penal em análise nos 
presentes autos, com uma gradual assunção do dever de responsabilização  
social e de responsabilização para com determinações judiciais.

Se o arguido, durante o período de suspensão, deixar de cumprir o dever ou 
regra imposto, ser-lhe-á aplicado os normativos jurídico-penais previstos nos 
artigos 52.º e 53.º, ambos do C.P., conforme o tipo de violação.

* * *

iV – Decisão:

Nestes termos, tendo em atenção as considerações fácticas produzidas e as 
normas legais citadas, decido:

–  Condenar o arguido [aa], pela prática de dois crimes de homicídio por 
negligência, previsto e punido pelo artigo 134.º, n.º 1 e 2, do Código Pe-
nal, na pena única de 3 anos de prisão;

–  Suspender a execução da pena ora aplicada ao arguido pelo mesmo perío-
do, subordinada ao dever do arguido proceder ao pagamento de uma inde-
minização por danos não patrimoniais, na quantia total de STD 
70.000.000,00 (setenta milhões de dobras), a favor das seguintes pessoas:

 • Herdeiros legítimos do ofendido [BB], a quantia de STD 35.000.000,00 
(trinta e cinco milhões de dobras);

 • Herdeiros legítimos do ofendido [cc], a quantia de STD 35.000.000,00 
(trinta e cinco milhões de dobras);

– Condenar o arguido no pagamento das custas do processo, com taxa da 
justiça que se fixa em 100.000,00 (cem mil dobras).

*

Após trânsito remeta boletins à Registo Criminal.
Registe e Notifique.

* * *

São Tomé, 26 de Outubro de 2015.
(Sentença elaborada em computador, em 10 folhas e integralmente revista 

pela signatária, art.º 67.º, n.º 4, do CPP).
a Juíza de Direito,

Kótia Solange de Menezes
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ViDa acaDéMica





iV congresso de Direito de Língua Portuguesa*

1

1. Durante dias 20 e 21 de Outubro de 2015, no Hotel Praia, em São Tomé e 
Príncipe, ocorreu a 4ª edição do Congresso do Direito de Língua Portuguesa (IV 
CONDILP). 

O CONDILP é uma iniciativa anual organizada pelo Instituto do Direito da 
Língua Portuguesa (IDiLP), em conjunto com a Faculdade de Direito da UNL 
e o CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Socie-
dade. 

O objetivo geral do CONDILP é promover a aproximação entre as Ordens 
Jurídicas dos Países de Língua Portuguesa, sublinhando a preocupação específi-
ca de manter abertos, com regularidade, espaços de diálogo científico entre to-
dos os juristas de língua portuguesa, académicos e profissionais do foro. Este 
congresso é uma das várias formas encontradas para atingir esta meta.

2. Nesta edição, o congresso contou com a presença de eminentes juristas de 
várias partes do mundo lusófono e foi composto por quatro painéis, cada um de 
aproximadamente três horas. 

A conferência foi aberta com as intervenções do Prof. Doutor Jorge Bacelar 
Gouveia, Presidente do Comité Científico do IV Congresso do Direito de Lín-
gua Portuguesa e Presidente do Instituo do Direito de Língua Portuguesa, e do 
Dr. Rui Amaral, Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados 
de São Tomé e Príncipe. 

Estes dois discursos serviram como uma perfeita introdução ao que se havia 
de seguir, um banquete de debate intelectualmente rico e de grande interesse 
científico. 

3. O primeiro painel “Direito Constitucional e Direito Internacional: Con-
flito ou Complementaridade?” foi moderado pelo Conselheiro José Bandeira, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, e teve  
um elenco de muito conceituados oradores: contou com as intervenções do  
Prof. Mestre José Pina Delgado, Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional 
e Professor do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (Cabo Verde), 
do Conselheiro Justino Veiga, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Jus- 
tiça de São Tomé e Príncipe, do Prof. Doutor Francisco Pereira Coutinho, 

* Baseado em texto elaborado por João Caleira, retirado de http://cedis.fd.unl.pt/blog/project/iv-congresso-
do-direito-de-lingua-portuguesa-2



Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e do  
Prof. Mestre Jonas Gentil, Jurista e Professor da Universidade Lusíada de São 
Tomé e Príncipe. Seguiu-se, tal como em todos os outros painéis, um estimu-
lante debate.

4. O segundo painel centrou-se nas formas de tornar a justiça mais justa e 
célere, cujo tema foi “A Crise da Justiça e a Resolução Alternativa de Litígios”. 
Toda a sessão foi moderada pelo Prof. Mestre Mário Silva, Professor Universi-
tário e Presidente da Fundação Direito e Justiça, e arrancou com discursos de 
alto nível, começando pela Profª. Doutora Lídia Ribas, da Universidade Fede-
ral do Mato Grosso do Sul (Brasil), seguida do Prof. Doutor Wladimir Brito, da 
Escola de Direito da Universidade do Minho, da Dra. Virna Neves, Advogada, 
da Prof.ª Mestre Edinha Soares Lima, Representante do ILMAI – Instituto de 
Mediação e Arbitragem Internacional e advogada e, para finalizar, o Dr. Nuno 
Villa-Lobos, Presidente do CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa por-
tuguês. 

5. O terceiro Painel, moderado pelo Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia, 
teve como tema “O Estado Pós-Social e a Repartição Vertical dos Poderes”. 
Aqui foram abordados vários assuntos que estão na ordem do dia, essencial-
mente sobre importantes questões sociais. A Prof.ª Doutora Helena Pereira de 
Melo, da Faculdade de Direito de Universidade Nova de Lisboa, teve a oportu-
nidade de expor muitos desses problemas, ao que se seguiram várias questões 
e respostas pelos membros da mesa e do público. 

6. O quarto painel – “As Reformas Penais e a Modernização das Penas” – 
foi moderado pelo Juiz Conselheiro Justino Veiga, Conselheiro do Supremo 
Tribunal de Justiça de São Tomé. Aqui, os juristas da mesa refletiram sob a 
organização do seu sistema penal, resultado das exposições da Drª Natacha 
Amado Vaz, Juíza do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, e 
do Dr. Manuel Silva Cravid, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça 
de São Tomé e Príncipe. 

7. No âmbito do primeiro e quarto painel, os Professores de Direito, Fran-
cisco Pereira Coutinho (Universidade Nova de Lisboa) e Jonas Gentil (Univer-
sidade Lusíada de São Tomé e Príncipe), coordenadores IV CONDILP e do 
Call for Papers aos estudantes de Direito da Universidade Lusíada de São 
Tomé e Príncipe, permitiram que as estudantes do 4.º ano do curso de Direito, 
Samantha Almada e Tânia Sousa, elaborassem e expusessem dois trabalhos 
sobre os temas dos respetivos painéis imprimindo assim a sua visão estudantil/
académica. Sendo que esta opção será uma das estratégias ou política a ser 
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implementada nos próximos encontros científicos do Congresso de Direito de 
Língua Portuguesa.

8. A Conferência contou com uma última e notável intervenção pelo 
Dr. Hermenegildo Gamito, Presidente do Conselho Constitucional de Moçam-
bique, cujo tema foi “Os Desafios à Justiça Constitucional no Estado de Direi-
to Democrático”.

A conferência terminou com os discursos de encerramento do Professor 
Doutor Jorge Bacelar Gouveia e da sua Excelência Roberto Raposo, Ministro 
de Justiça e dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe.
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apresentação do instituto do Direito e cidadania
1 Januário JHúnior gonçalves de ceita*

O Instituto do Direito e Cidadania, IDEC, é uma pessoa coletiva de Direito 
Privado, do tipo associativo, criada à luz do direito são-tomense. Na qualidade 
de organização sem fins lucrativos e de utilidade pública geral, cuja finalidade 
primeira consiste na realização de estudos e investigação, rege-se sob o primado 
da divulgação do Direito dos Países da Língua Oficial Portuguesa.

Na prossecução destes fins e objetivos, o presente instituto propõe-se, de 
entre outras, a desenvolver colóquios, conferências, seminários, cursos, pós- 
-graduações, congressos, elaborar estudos e pareceres sobre os ramos do direito 
a cujo estudo e divulgação se dedica, publicação de revistas com ou sem caráter 
periódico. Sem prejuízo do exercício pleno dos fins originários, ainda conta com 
o estabelecimento de parcerias com associações estrangeiras, execução, promo-
ção e/ou o patrocínio dos projetos de investigação em vastos domínios, realiza-
ção, promoção e/ou patrocínio de atividades de fomento cultural, em especial, 
as dirigidas à juventude, patrocínio de atividades editoriais, assim como, a ins-
tituição de prémios e conceção de bolsas de estudos enquadrados nos valores da 
instituição.

De importância estratégica na prossecução dos fins propostos, a cooperação 
com entidades públicas (Administração central, regional e local, bem como ou-
tras pessoas coletivas de utilidade pública, designadamente, universidades e ins-
tituições científicas e culturais) e privadas (outras entidades sem fins lucrativos 
e, neste sentido, é essencial destacar que o IDEC conta já com importantes par-
ceiros, a saber, a FDUNL, o CEDIS, assim como o IDILP), é encarada como 
sendo de vital importância para a sua consolidação. 

Elegendo como sendo de fulcral importância para IDEC a relação entre este 
e as Instituições Consulares e Diplomáticas, organizações internacionais de ca-
riz cultural, académico e social com representação em São Tomé e Príncipe, os 
seus fundadores visionaram como sendo de fundamental interesse considerar 
que deverão ser nomeados como membros do seu Conselho Geral os represen-
tantes destas últimas, quando oficialmente designados pelas respetivas Institui-
ções.

Fundado por estudiosos e profissionais são-tomenses e demais países da 
CPLP, com provas dadas e ligadas às mais diversas áreas do saber, o Instituto do 

* Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Vice-Presidente do Instituto Direito e Cidadania de São 
Tomé e Príncipe.



Direito e Cidadania, IDEC, apresenta-se como uma instituição de grande valor 
para a consolidação do direito são-tomense, das instituições de ensino (tanto 
superiores como técnicas e profissionais) e culturais, sendo em si mesmo de 
enorme relevância social.

Dotado, como vimos, de importantes finalidades e de diversificadas compe-
tências que estatutariamente lhe são reservadas, incumbe-lhe também servir 
como ponte para um maior entrosamento entre instituições de ensino, profissio-
nais e académicos, bem como uma maior e mais consistente aproximação das 
ordens jurídicas dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e, em especial, 
as dos PALOP.

O IDEC lança-se agora como uma instituição cuja contribuição, vislumbra-
se, deverá ser de valor inestimável para afirmação do Estado de Direito na Re-
pública Democrática de São Tomé e Príncipe e, de certo modo, nos restantes 
países da CPLP e, em particular, dos PALOP.

Há muito que a sociedade são-tomense vem se mostrando carente da presen-
ça de uma organização que enaltecesse a investigação, que premiasse os melho-
res, que reconhecesse, através de institucionalização de incentivos, a inovação, 
a grandeza intelectual e, sobretudo, o espírito humanista que é, indubitavelmen-
te, a sua pedra angular. Portanto, é inquestionável, pelos objetivos estatutaria-
mente assumidos e pelas metas previamente traçadas pelos “pais fundadores”, 
que o IDEC torna-se, assim, na primeira instituição do género no território são- 
-tomense. 

Por fim, e como tributo, trazemos à colação o grande humanista e ativista 
político, A. Martin Luther King, quando a certa altura afirmou que o que mais 
devia preocupar a humanidade não é “...o grito dos violentos, nem dos corrup-
tos, nem dos desonestos, nem dos sem carácter, dos sem ética” mas antes “…o 
silêncio dos bons”, para, deste modo, enaltecer o espírito humanista dos dignos 
“pais fundadores” do IDEC, quando resolveram altruistamente empreender este 
caminho.
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normas redatoriais do anuário de direito de são tomé e PrínciPe 

1. apresentação dos originais inéditos 
Envio para o e-mail:
anuario.direito.stp@cedis.fd.unl.pt e jonasgentil@hotmail.com

2. Limites dos textos 
Artigos: 100 000 caracteres (= 55 pp. de 30 lin. de 60 caracteres)
Recensões: 7 500 caracteres (= 4 pp. de 30 lin. de 60 caracteres)
Comentários: 15 000 caracteres (= 8 pp. de 30 lin. de 60 caracteres)

3. Revisão das provas 
A revisão de provas será feita pela direção do Anuário. Só excecionalmente 
será pedida a colaboração dos autores, os quais também só excecionalmente 
poderão alterar os originais entregues.

4. acordo Ortográfico
Os textos poderão ser apresentados tanto segundo as normas do acordo orto-
gráfico em vigor que vincula a República Portuguesa, de 1990, ou segundo o 
Acordo ortográfico que atualmente vigora em São Tomé e Príncipe.
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